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Apresentação

A Associação Brasileira de Enfermagem, nos seus 80 anos, lançou no 14º SENPE o CDROM comemorativo que reúne os catálogos de 2001-2005 no qual contém 2289 resumos de
dissertações e teses.
No 59º CBEn, ainda comemorando seus 80 anos, momento em que a ABEn apresenta uma
história longa com grandes realizações técnicos, sociais,acadêmicas e políticas, estará lançando o
catálogo de 2006 de “Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem”.
Com o aumento do número de programas de Pós-graduação, os resumos de dissertações e
teses defendidas e recebidas no Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem - CEPEn, da ABEn
Nacional em Brasília, aumentaram consideravelmente, razão porque somente neste volume contém
518 trabalhos significando, portanto, uma grande produção de conhecimento da profissão.
O CEPEn, cumpre assim, mais um compromisso com a ABEn e a área de Enfermagem, e
deste modo contribuindo a fim de que as informações estejam sempre atualizadas.

Joséte Luzia Leite
D iret ora do C EPEn
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

415
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103

TESE DE LIVRE DOCÊNCIA

0
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

518

Total

¾ 1999

01

¾ 2001

04

¾ 2002

04

¾ 2003

05

¾ 2004

13

¾ 2005
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¾ 2006
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III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

222

Rio de Janeiro

69

Santa Catarina

57

Paraná

38

Bahia

31

Minas Gerais

28

Paraíba

21

Rio Grande do Sul

15

Ceará

14

Goiás

09

Rio Grande do Norte

09

Distrito Federal

05
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05
05

01
01

ix
Proposta de Linhas de Pesquisa em Enfermagem

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

1.1 Fundamentos Teórico-Filosóficos do
Cuidar em Saúde e Enfermagem

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

1.2 Tecnologia em Saúde e Enfermagem

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

1.3 Ética em Saúde e Enfermagem

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

1.4 História da Enfermagem

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

2.1 Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem

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

2.2 Saúde e Qualidade de Vida

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

3.1 Políticas e Práticas em Saúde e
Enfermagem

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

3.2 Políticas e Práticas de Educação e
Enfermagem

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

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e
Enfermagem

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

3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde e
de Enfermagem

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

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

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

Fonte: Proposta discutida na Oficina de Coordenadores dos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu,
Capes/CNPq, realizada em Salvador - Bahia, em junho de 2000. Publicado na Escola Anna Nery: Revista de
Enfermagem, v. 6, n.1, abr. 2002.
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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: 4463 [ Lilacs ID 443499 ]
VARELLA, Thereza Christina. Mercado de trabalho do enfermeiro no Brasil: configuração do
emprego e tendências no campo do trabalho. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Instituto de Medicina Social. Departamento de Planejamento e Administração em Saúde,
2006. [224] f.
Tese (Doutorado em Saúde Coletiva)
Orientador(es): PIERANTONI, Celia Regina
RESUMO: O presente estudo investigou o mercado de trabalho dos enfermeiros, tendo em vista as
transformações que vêm ocorrendo no trabalho em geral na sociedade contemporânea e em
particular no trabalho em saúde. O objetivo da pesquisa foi, especialmente, quantificar e qualificar as
formas de inserção no mercado de trabalho dos enfermeiros, buscando conhecer sua dinâmica e
estabelecer a configuração de emprego do enfermeiro no Brasil. Para isso utilizou uma abordagem
qualitativa apoiada em métodos quantitativos. O estudo buscou informações de fontes secundárias
para apoiar a configuração do cenário nacional, tanto da demanda de postos de trabalho, quanto da
condição da oferta (formação). Entretanto, seu foco está direcionado para o inquérito, em amostra
não aleatória, que investigou a situação atual dos enfermeiros, através de variáveis selecionadas
(flexibilidade das relações de trabalho, emprego, autonomia, qualificação profissional). Os resultados
pretendem dar indicativos da tendência nacional do mercado de trabalho dos enfermeiros, tanto pelo
lado da oferta quanto da demanda. Acredita-se que o produto desta investigação possa vir a subsidiar
a tomada de decisões com vistas à implementação e execução de políticas no campo da saúde, do
trabalho e da educação, com ênfase na enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4464
RODRIGUES, Maria Madalena Guimarães. Autocuidado em crianças/adolescentes com câncer à
luz da teoria de Orem. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2006. 98
f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): PINHO, Diana Lúcia Moura
RESUMO: A aplicação da Teoria de Orem na prática de enfermagem em oncologia pediátrica
proporciona ao enfermeiro a oportunidade de planejar as suas ações a partir da identificação das
demandas de autocuidado, permitindo a participação das crianças/adolescentes e familiares no
processo de tratamento, bem como no enfrentamento da situação. A realização desta pesquisa teve
por objetivo analisar as necessidades/demandas para o autocuidado em crianças/adolescentes com
câncer com base na Teoria do Autocuidado de Orem, a fim de contribuir para o enfrentamento do
evento pela família e pela criança/adolescente, assim como obter elementos para sistematizar a
atenção de enfermagem nas instituições de saúde. O estudo foi realizado em um hospital público de
nível quaternário do Distrito Federal, Hospital de Apoio de Brasília. A metodologia empregada tem
abordagem qualitativa com um estudo do tipo exploratório-descritivo. O estudo possibilitou identificar
e caracterizar as demandas de autocuidado em crianças/adolescentes com câncer gerando
informações que podem subsidiar o profissional no planejamento do cuidado e na definição do
diagnóstico de enfermagem e, sobretudo, nas orientações a essas crianças/adolescentes e seus
familiares, durante a consulta de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1232
Nº de Classificação: 4465
MACHADO, Daniela Martins. A desconstrução do manicômio interno como determinante para a
inclusão social da pessoa em sofrimento mental. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de
Ciências da Saúde, 2006. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
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Orientador(es): SHIMIZU, Helena Eri
RESUMO: O estudo teve como objetivo identificar e analisar as representações sociais dos auxiliares
de enfermagem que trabalhavam na "Residência Terapêutica" do Instituto de Saúde Mental, acerca
da loucura e do louco, da clientela da unidade e de suas práticas, bem como, verificar como estas
representações e as práticas realizadas têm favorecido ou dificultado o processo de inclusão social
desta clientela. Para tanto, utilizamos a metodologia qualitativa, na modalidade de estudo de caso,
que constou, primeiramente, de análise documental e do relato da nossa vivência no âmbito da
instituição, o que possibilitou nossa contextualização sóciohistórica, frente ao panorama local e
nacional de atenção à saúde mental. No segundo momento, visando captar as representações
sociais, realizamos entrevistas com 11 auxiliares de enfermagem que prestavam assistência direta
aos usuários da "Residência Terapêutica" há pelo menos seis meses, por meio de um roteiro semiestruturado, cujo propósito era permitir a livre expressão destes sujeitos acerca das questões
levantadas. O Projeto de Pesquisa foi aprovado por um Comitê de Ética e os sujeitos assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido. A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de
análise de conteúdo, dos quais emergiram três categorias: o significado da loucura, o trabalho em
saúde mental e o caminho da inclusão social. Evidenciamos que a loucura é ainda compreendida
dentro do paradigma manicomial, enquanto desrazão, desequilíbrio e doença, do mesmo modo, o
louco é visto como pessoa debilitada, dependente, em constante sofrimento e doente. As práticas de
atenção em saúde mental caminham do modelo médico-biologicista, com forte cunho
hospitalocêntrico e medicamentoso, para o modelo humanista, em que se valoriza o relacionamento
interpessoal e a produção de subjetividade singularizada, apontando para a desinstitucionalização e
para práticas de reabilitação, aproximando-se do paradigma psicossocial. O avanço destas práticas,
no entanto, é dificultado pela ausência de um projeto institucional, interdisciplinar para o serviço
residencial terapêutico e pela ausência de projetos terapêuticos interdisciplinares individualizados,
voltados à inclusão social da clientela da unidade. Verificamos a necessidade de superar barreiras
governamentais, para favorecer a efetivação de políticas públicas inclusivas em saúde mental;
barreiras institucionais, para favorecer o repensar de saberes e práticas e, sobretudo, das barreiras
subjetivas, para possibilitar a desconstrução do manicômio interno - o mais contundente instrumento
de exclusão social do louco.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=559
Nº de Classificação: 4466
LIMA, Maria Goreti de. Representações sociais das gestantes sobre a gravidez e a consulta de
enfermagem no pré-natal. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde,
2006. [152] f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): SHIMIZU, Helena Eri
RESUMO: Considerada um momento importante para a vida da mulher, a gravidez sintetiza o
encontro de sentimentos ambivalentes: medo, alegria e auto-afirmação. Pela importância desse
evento para a mulher, decidi refletir sobre a Consulta de Enfermagem no Pré-Natal como espaço que
a gestante tem para expressar suas necessidades. Esse estudo tem como objetivo conhecer e
analisar as representações sociais das gestantes atendidas no Pré-Natal do Centro de Saúde N.11
de Brasília, sobre a Consulta de Enfermagem, com a finalidade de oferecer subsídios para melhorar a
qualidade dessa assistência. Preliminarmente, procedi à caracterização do perfil da gestante atendida
no Pré-Natal no ano de 2004, por meio dos Prontuários e/ou Fichas de Atendimentos. Foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 13 gestantes. Para sistematizar os dados, utilizei o
software ALCESTE, com o intuito de conhecer o discurso coletivo e a identificação dos significados
compartilhados por essas mulheres. Os resultados da análise lexical mostraram que as falas se
organizaram em torno de três Eixos e seis Classes Temáticas, a saber: Eixo I - Vivenciando a
gravidez: mostra elementos significativos acerca da experiência vivida pelas mulheres durante a
gravidez, o que possibilita identificar e entender como elas perceberam que estavam grávidas, bem
como as mudanças biológicas e emocionais experienciadas. Eixo II - Recebendo orientações sobre a
gravidez: encontram-se, as representações apontadas pelas gestantes acerca da Consulta de
Enfermagem no Pré-Natal, o que tem revelado a natureza do acolhimento à gestante, bem como as
orientações dadas a esta, tanto para vivenciar bem o processo da gravidez, quanto para instruir-se
sobre o planejamento familiar associado, principalmente aos métodos para o controle da gravidez.
Eixo III - Cuidando do bebê: as gestantes, através de suas representações, revelam que os cuidados
com o recém-nascido estão centrados no Modelo Biológico, nos princípios de higiene e de prevenção
de doenças, para o seu crescimento e desenvolvimento, e o aleitamento materno, como uma prática
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importante para o bebê e a nutriz. Mesmo a Consulta de Enfermagem sendo representada como um
espaço interativo e de acolhimento, faz-se necessário repensar o paradigma de uma consulta
normativa, informativa e centrada no Modelo Biológico. Para tanto, deve ser enfocado, pelas
enfermeiras, nas orientações à gestante sobre os cuidados com o pré-natal, o paradigma da
integralidade.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=556
Nº de Classificação: 4467
MOURA, Ana Socorro de. Atenção à saúde do adolescente: análise do trabalho desenvolvido na
Unidade Básica de Saúde do Paranoá-DF. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências
da Saúde, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): DYTZ, Jane Lynn Garrison
RESUMO: A implementação de uma política de saúde direcionada para atender as necessidades e
demandas específicas da adolescência é relativamente recente no Distrito Federal. O presente
estudo teve por objetivo avaliar o atendimento prestado pelo Programa de Atenção Integral à Saúde
do Adolescente na Unidade Básica do Paranoá (PRAIA – Paranoá). Foi utilizado o método de
avaliação de processo que tem por finalidade determinar até que ponto os serviços prestados estão
de acordo com o planejamento original e se os objetivos previamente estabelecidos foram
alcançados. A coleta de dados foi feita por meio de consulta de documentos oficiais, observação
participante e entrevista semi-estruturada com gestores, adolescentes, profissionais de saúde e
informante-chave, totalizando 55 sujeitos. Os resultados obtidos revelam que as características dos
adolescentes são semelhantes às descritas na literatura, as ações desenvolvidas priorizam as áreas
da saúde sexual e reprodutiva. Não há indícios de que os profissionais envolvidos tenham algum
conhecimento do projeto original do programa, observou-se também a falta de uma definição clara de
metas a serem alcançadas e o não-estabelecimento de parâmetros de avaliação, o que limita a
identificação dos resultados alcançados. Foram encontradas dificuldades de ordem estrutural para o
atendimento ao adolescente, provavelmente comum a outros serviços similares. Apesar dessas
limitações o programa desenvolve um papel fundamental de apoio para os adolescentes que o
procuram, sendo bem avaliado por eles.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1218
Nº de Classificação: 4468
INABA, Wilton Keiti. Prevalência de pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise em
unidades de saúde pública e privada, Distrito Federal, Brasil, 2005. Brasília. Universidade de
Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2006. [68] f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): MONTEIRO, Pedro Sadi
RESUMO: Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) ou doença renal terminal tem prevalência e
incidência variáveis e sua ocorrência depende, dentre outras, das condições socioeconômicas, raça,
sexo, etnia e faixa etária. Há evidências, nos países em desenvolvimento de que as patologias que
levam a insuficiência renal crônica não são suficientemente notificadas. Dessa forma, é utilizada para
fins estatísticos, a admissão de casos novos em programa de diálise ou mesmo atestado de óbito.
Objetivo Geral: Conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes renais crônicos, assistidos em duas
unidades de saúde do Distrito Federal, sendo uma privada e outra da rede pública. Metodologia: A
metodologia empregada foi uma abordagem descritiva e quantitativa. Trata-se de um estudo
transversal analítico que investigou os possíveis fatores de risco como causa de IRC. Foram
coletados e analisados dados secundários de 180 pacientes de prontuários médicos, sendo 90 de
uma instituição pública e 90 de uma instituição privada. Analisaram-se as variáveis: gênero, faixa
etária, etnia, estado civil, doença de base, complicações e tipo de acesso vascular. Utilizou-se nas
analises o Programa Estatístico EPI 6.04. Resultados: Quanto ao gênero dos pacientes assistidos na
clínica privada (44.4%) eram masculino e (55.6%) feminino; na instituição pública (57.3%) eram
masculino e (42.7%) feminino. A média de idade na clínica privada foi de 46 anos (55.6%) e no
serviço público 44.6% dos pacientes possuíam idade acima de 46 anos. 29.1% na clínica privada
declaram-se brancos, e não brancos 70.1%; no serviço público 45.2% declaram-se brancos e 54.8%
declaram-se não brancos. O grau de escolaridade na clínica privada 89% eram alfabetizados; no
serviço público 95% eram alfabetizados. A hipertensão arterial foi confirmada como a principal causa

4
da IRC (p< 0.001) e marginal no caso de diabetes mellitus (p<0,057). Quando associadas,
representaram mais de 37% das doenças de base da IRC. Conclusão: As informações geradas estão
de acordo com a literatura especializada e revelam, no Distrito Federal, o perfil do paciente renal
crônico e as complicações mais freqüentes por etnia e doenças de base. Dessa forma, podem ser
elaborados planos de assistência, pelos profissionais de saúde aos pacientes portadores de IRC, de
acordo com as especificidades apresentadas pelos doentes.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=671
Nº de Classificação: 4469
DANTAS, Cilene Nunes. A consulta de enfermagem à luz da teoria de Paterson e Zderad:
avaliação do significado para as mulheres da prevenção do câncer do colo do útero. Natal.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2004. [123] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: O câncer do colo do útero é uma forma grave de morbidade e a terceira neoplasia mais
freqüente em mulheres podendo ser prevenida através da citologia oncótica, ou exame Papanicolau,
técnica simples e de baixo custo, geralmente realizada pela enfermeira na consulta de enfermagem.
Consideramos a consulta para o exame de prevenção como momento oportuno para a mulher discutir
suas necessidades relacionadas a sexualidade e de ser mulher, devendo, portanto, ser realizada de
forma dialógica e humanística. Este estudo teve como objetivo avaliar o significado da consulta de
enfermagem para as mulheres na prevenção do câncer do colo do útero em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS), fundamentada na Teoria de Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad.
Buscamos identificar o conhecimento prévio das mulheres em relação à consulta de enfermagem,
descrever a experiência da enfermeira ao realizar a consulta de enfermagem, na busca do diálogo
com as mulheres acerca da sua sexualidade e identificar o significado dessa consulta para as
mulheres que a vivenciaram. Trata-se de um estudo qualitativo com referencial metodológico da
pesquisa convergente-assistencial que foi realizado com oito mulheres que procuraram o serviço.
Realizamos entrevistas semi-estruturadas antes, durante e depois da realização da consulta de
enfermagem e analisamos as informações conforme o procedimento sugerido pelo método
convergente-assistencial. Identificamos três categorias relacionadas ao conhecimento prévio das
mulheres: o procedimento como forma de prevenção, a ansiedade em relação ao procedimento e o
desconhecimento da consulta. Na busca do diálogo na realização da consulta identificamos a
dificuldade das mulheres em expressarem-se acerca da sexualidade e da enfermeira em aprofundar
o tema. As categorias identificadas sobre a visão das mulheres acerca da consulta vivenciada foram:
cuidado com a saúde e diálogo com a enfermeira. Esses resultados mostram que a consulta de
enfermagem significou para as mulheres a oportunidade de cuidar de sua saúde através do exame
citopatológico e que, apesar das limitações da experiência, as mesmas vêm na consulta, uma forma
diferente de relacionarem-se e de aproximarem-se acerca da sua sexualidade e da enfermeira.
Consideramos que a mulher pode ser sensibilizada a revelar sua sexualidade e suas necessidades
de ser-mulher espontaneamente durante a consulta embasada na teoria da enfermagem humanística.
Para tanto, há necessidade da enfermeira desenvolver habilidades humanísticas durante a consulta
de enfermagem para a discussão das questões do ser mulher na prevenção do câncer do colo do
útero.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=23022
Nº de Classificação: 4470
PINTO, Juliana Teixeira Jales Menescal. Vivenciando o processo de enfermagem em um hospital
pediátrico de ensino. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2004. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Akemi Iwata
RESUMO: O Processo de Enfermagem é um método de assistência sistemático, dinâmico e
interligado em todas as suas fases, que vem proporcionar cuidados individualizados e holísticos à
criança, autonomia para a enfermeira e visibilidade à profissão. Este estudo teve como objetivo
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conhecer a vivência das enfermeiras com a utilização desse Processo. É um estudo convergenteassistencial de natureza qualitativa que enfatiza “o pensar e o fazer”. O seu propósito é suscitar
reflexões sobre a prática da Enfermagem Pediátrica e fornecer subsídios às enfermeiras para
implantação do Processo. Foi desenvolvido no período de julho a setembro de 2004 na Clínica Renal
e Urológica do Hospital Pediátrico de Ensino, Natal-RN, com oito enfermeiras do Setor de Internação.
Adotou-se como suporte teórico o referencial de Horta e a taxonomia II da NANDA. As informações
foram obtidas por meio de três instrumentos: um questionário para caracterização dos integrantes e
seus conhecimentos prévios sobre Processo de Enfermagem, a observação participante e a
entrevista semi-estruturada. Os resultados revelaram que as enfermeiras encontraram dificuldades
relacionadas ao seu déficit de conhecimento sobre o Processo - em todas as suas fases-, aos
recursos humanos e materiais insuficientes e a problemas relacionados à cultura da Enfermagem na
Instituição. Algumas dessas dificuldades foram passíveis de intervenção prática por meio de
orientações diretas às enfermeiras, reuniões com a equipe e reformulação de impressos, com vistas a
superar os obstáculos imediatos para efetivação da assistência mediante a utilização do Processo.
Mesmo em meio às dificuldades, as enfermeiras consideraram importante a sua utilização tanto para
elas, quanto para o ensino de Enfermagem e recuperação das crianças. No entanto observou-se
que a contribuição mais efetiva da utilização do Processo de Enfermagem foi para as enfermeiras que
passaram a conhecê-lo melhor. Entende-se que esta Dissertação possibilita um novo olhar sobre a
prática da Enfermagem Pediátrica do hospital, descortinando uma possibilidade de implantação deste
Processo, que em sua essência considera o ensino, a pesquisa e o envolvimento da criança e do
acompanhante na assistência. Sugere-se que antes da sua implantação, em qualquer área da
Enfermagem, seja realizada uma capacitação dos profissionais de Enfermagem e estudos sobre a
cultura e o processo de trabalho da Enfermagem na Instituição.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4471
SAMPAIO, Ana Tania Lopes. O conhecimento transversal da sexualidade: o pensamento e a
tradução do discurso. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIMOTEO, Rosalba Pessoa de Souza
RESUMO: Considerando a reforma educacional que oficializou através dos Parâmetros Curriculares
Nacionais a inserção da Orientação Sexual na Escola como tema transversal, o estudo analisa
qualitativamente à luz do pensamento moriniano, como o tema sexualidade vem sendo incorporado
nas práticas pedagógicas das escolas da cidade de Natal, utilizando uma abordagem compreensiva exploratória e procedimentos metodológicos da representação social. O processo envolveu cinco
momentos itinerantes do conhecimento: A revisão de literatura que contextualizou a temática da
sexualidade de forma multidimensional; o estudo do pensamento complexo com ênfase no método
moriniano, fazendo um recorte para o conhecimento da sexualidade; A análise dos documentos
oficiais referentes à política educacional da Orientação Sexual na Escola; a visita às instituições
educativas selecionadas, onde foram ouvidos os gestores, educadores e estudantes inseridos no
processo educativo; e, a análise dos resultados de caráter crítico propositivo. Os resultados
demonstram um descompasso entre os discursos oficiais e as realidades vivenciadas nas escolas. O
tema não é prioridades na agenda política das instituições. Nas escolas, apesar de metodologias
distintas se reproduz o pensamento simplificado, fragmentado, que recorta e limita a sexualidade,
isolando o componente sexual do afetivo, cultural, social e espiritual. Nas práticas educativas de
ambas escolas predominam a cultura da sexualidade como fator de reprodução humana e risco
social, o enfoque centra-se na prática preventista e não formativa. Na voz dos adolescentes, percebese a insatisfação com as atividades pedagógicas desenvolvidas, e o desejo de serem acolhidos,
ouvidos e entendidos. Assim, as incertezas possibilitam compreender que não é suficiente uma
reforma de teorias e conceitos, se faz necessário reformar o pensamento de gestores, educadores e
família na missão educativa. A ultrapassagem para uma nova realidade exige o envolvimento desses
sujeitos na formação de valores, construídos desde a infância que fortaleça a auto-estima e
estabeleça as interações afetivas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4472
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CARVALHO, Jovanka Bittencourt Leite de. Nascimento de um filho: o significado para o pai. Natal.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2005. [95] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRITO, Rosineide Santana de
RESUMO: Estudo qualitativo acerca do significado do nascimento de um filho para o pai. Teve como
objetivo geral compreender o significado que o homem atribui ao nascimento do filho e específicos
identificar os sentimentos do homem frente ao nascimento do filho e verificar a atitude do homem
diante do nascimento de um filho. O estudo foi fundamentado pelo referencial teórico sobre o homem
no ciclo gravídico-puerperal e a humanização da assistência. Os dados foram obtidos através de
entrevista semi-estruturada realizada junto a homens que acompanharam o nascimento de seus
filhos e cujas mulheres estavam no puerpério imediato. Essa etapa ocorreu em duas maternidades no
município de Natal – RN, as quais adotam o princípio da maternidade segura no atendimento à
mulher no processo de parturição. O material apreendido dos depoimentos foi tratado conforme o
método de análise de conteúdo na modalidade de análise temática segundo Bardin. Desse processo
emergiram três categorias temáticas: atitude do pai frente ao nascimento do filho, sentimentos do pai
relativos ao nascimento do filho e informações recebidas pelo pai durante o processo de nascimento
do filho. O conteúdo das falas foi analisado à luz dos princípios do interacionismo simbólico de acordo
com Blumer. Os resultados evidenciaram que os homens interagem com suas respectivas mulheres e
respondem com atitudes de cuidados, ajuda, apoio e encorajamento dentro dos princípios da
humanização, entremeadas por sentimentos de felicidade, inquietações e sofrimento, levando-os a
valorizar e enaltecer as suas companheiras. Além disso, constatamos que as atitudes e os
sentimentos do pai na sala de parto, sob a luz do interacionismo simbólico, tende a ser influenciadas
mediante a interação dele com profissionais que atendem a mulher e o acompanhante na sala de
parto.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=118
Nº de Classificação: 4473
FREIRE, Izaura Luzia Silvério. A ventilação mecânica invasiva e a intervenção da equipe de
saúde na prevenção das pneumonias nosocomiais. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. [150] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Glaucea Maciel de
RESUMO: Estudo exploratório descritivo, prospectivo com abordagem quantitativa, realizado nas
Unidades de Urgência e Terapia Intensiva do Pronto Socorro Clóvis Sarinho, com vista a identificar: a
incidência da VM e PAVM, os cuidados prestados pelos profissionais e a existência da associação
entre a VM e o aparecimento de pneumonia. A população foi de 68 profissionais com dados coletados
de janeiro a fevereiro de 2005. utilizamos um instrumento segundo diretrizes da Anvisa (2000) e CDC
(1997), entre outros. Os resultados mostram que dos 38 pacientes intubados, 17 foram a óbito e 04
extubados antes de completarem 48 horas de internamento; 13 tiveram diagnóstico de PAVM, 04
com 72 horas e 09 após esse período. A cultura de secreção traqueal foi realizada em 10 pacientes e
o agente etiológico mais freqüente foi o Pseudomonas aureus; predominou o sexo masculino com 14
pacientes entre 55 a 64 anos não alfabetizados, com AVC. Prevalecendo os profissionais técnicos de
Enfermagem, do sexo feminino com nível médio entre 40 a 50 anos; 05 a 09 anos de serviço e a
grande parte trabalhava na UTI. Quantos aos procedimentos realizados antes da VM nos ventiladores
mecânicos, circuitos respiratórios e umidificadores, em 25 não foram realizada a limpeza e
desinfecção; 21 foram montados sem técnica asséptica; o mesmo acontecendo com 27 dos pulmões
de teste; após montagem, a conexão Y foi protegida 27 vezes com material não estéril; no momemto
da instalação o ventilador foi testado 26 vezes com pulmão não estéril; o condensado quando
presente (87 vezes) foi descartado em 70; em 52 vezes os profissionais não lavaram as mãos após
esse procedimento; em 11 das 17 intubações, o médico não lavou as mãos antes de realiza-la;
nenhum utilizou EPI; em 08 pacientes houve tentativa de introdução do TOT sem êxito; desse total,
em 06 intubações, continuaram sendo usados os mesmo tubos; 12 profissionais contaminaram as
luvas e continuaram usando-as; das 313 aspirações observadas, em 249 as mãos não foram lavadas
antes; das 176 dietas introduzidas, em 141 vezes não houve interrupções durante a aspiração; em
288 vezes não utilizaram todos os EPIs; 232 vezes o soro fisiológico estava estéril; em 91 vezes que
o ambu foi usado, 67 estava estéril; o cateter foi descartado em 293 vezes após utilização; em menos
da metade, (156 vezes) as mãos foram lavadas após o procedimento; independente do número de
dias de permanência os frascos de aspiradores foram trocados somente 2 a7 vezes; os látex de 1 a 4
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vezes; os frascos do umidificadores 3 a 10; a fisioterapia respiratória foi realizada 70 vezes e desses,
em 45 os profissionais não realizaram lavagem prévia das mãos; 33 não interromperam a dieta.
Predominou a mudança de decúbito no horário da manhã. Concluímos que dos 38 pacientes que
participaram do estudo, 17 foram a óbito e 04 foram extubados antes das 48 horas. Dos 17 restantes,
13 tiveram diagnóstico de PAVM entre 48 e após 72 horas de uso da VM e os dados, obtidos nas
observações estruturadas, sinalizam ara o risco desses pacientes terem PAVM.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4474
FERNANDES, Niedja Cibegne da Silva. Úlceras de pressão: um estudo com pacientes de unidade
de terapia intensiva. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TORRES, Gilson de Vasconcelos
RESUMO: Introdução: Identificar a incidência de UP em pacientes internados nas UTIs, segundo
sexo, faixa etária, tempo de internação, hipótese diagnóstica e localização de úlcera de pressão;
identificar a incidência de úlcera de pressão (UP) nas Unidades de Terapias Intensivas (UTIs);
identificar as condições predisponentes, fatores intrínsecos e extrínsecos presentes nos pacientes
internados nas UTIs e verificar a existência de associação entre as condições predisponentes e os
fatores intrínsecos e extrínsecos na ocorrência de UP. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo,
com delineamento longitudinal do tipo painel, com abordagem quantitativa, realizado em duas UTIs
de um hospital privado localizado em Natal/RN, com 40 pacientes internados nessas unidades. A
coleta dos dados foi realizada nos três turnos por meio de um formulário estruturado de observação e
exame físico da pele dos pacientes buscando identificar a presença de UP. Resultados: A maior
ocorrência de UP foi em indivíduos do sexo masculino (70%) em relação ao feminino (30%), sendo
esta diferença, estatisticamente significante (p= 0,0267), com sexo masculino apresentando 4,3 vezes
mais chance de desenvolver UP do que o feminino; a faixa etária predominante foi a partir de 60 anos
(85%), 60,0% apresentaram de 1 a 2 UPs após 7 (sete) dias de permanência nas UTIs, a hipótese
diagnóstica predominante nos pacientes com UP, foram as doenças respiratórias (42,3%) e as
localizações mais freqüentes de UP foram à região sacral (40,0%) e calcâneos (36,0%). Foram
diagnosticadas 25 UPs em estágio I em 50,0% dos pacientes acompanhados, com incidência geral
de 50% nas duas UTIs. Das 88 variáveis pesquisadas, 75 foram identificadas nos pacientes do
estudo, sendo que as condições predominantes (anemia, hipotensão, leucocitose, outra doenças
(HAS, ICO, PNM) e ansiolítico), os fatores intrínsecos (a força e/ou massa muscular diminuída,
edema discreto, coordenação motora totalmente prejudicada e inabilidade total para movimentação
no leito) e os fatores extrínsecos (tipo de colchão inadequado, posicionamento em um mesmo
decúbito por >2 horas, força de cisalhamento/fricção, roupas de cama com dobras deixando marcas
no corpo, força de pressão) predominaram nos pacientes com UP. As variáveis como sexo masculino
(p=0,0267, RC=4,3), sedação (p=0,0015, RC=9,3), força de cisalhamento/fricção (p=0,0393, RC=3,3),
força de pressão (p=0,0006, RC=4,1), agitação psicomotora (p=0,0375, RC=5,8) e leucocitose
(p=0,0285, RC=5,0) apresentaram diferença estatística significante quando analisadas isoladamente.
Verificamos uma associação de 17,3%, estatisticamente significante (p=0,0384), entre as condições
predisponentes (anemia, leucocitose e hipotensão), os fatores intrínsecos (idade maior ou igual a 60
anos, sensibilidade dolorosa diminuída/ausente e pele lisa, fina ou delicada) e os fatores extrínsecos
(colchão inadequado, forças de pressão, força de cisalhamento/fricção, posicionamento em um
mesmo decúbito por mais de 2 horas, elevação de 30 a 45 graus e condições de roupas de cama
inadequadas), com uma razão de chance de 4,6 vezes o risco de ocorrência de UP nos pacientes
que apresentaram a referida associação. Conclusão: A incidência de UP detectada nos pacientes
internados nas UTIs foi elevada e evidenciamos a existência de associação entre as condições
predisponentes, os fatores intrínsecos e extrínsecos na ocorrência de UPs nos pacientes internados
nas UTIs, portanto aceitamos a hipótese alternativa proposta no estudo.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1123
Nº de Classificação: 4475
CAMPOS, Renata Moreira. Satisfação da equipe de enfermagem do Serviço de Atendimento
Móvel às Urgências (SAMU) no ambiente de trabalho. Natal. Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. [170] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): FARIAS, Glaucea Maciel de
RESUMO: Estudo exploratório descritivo, prospectivo com abordagem quantitativa, realizado na
Central de Regulação Médica do SAMU/Natal, com vistas a identificar o nível de satisfação
profissional dos membros da equipe de enfermagem que trabalham no SAMU/Natal; e verificar o grau
de importância atribuída pelos profissionais de enfermagem a cada um dos componentes da
satisfação profissional: autonomia, interação “status” profissional, requisitos do trabalho, normas
organizacionais e remuneração. A população foi de 60 profissionais, com dados coletados de janeiro
a fevereiro de 2005. Utilizamos um instrumento traduzido e validado por Lino, em 1999, para a língua
portuguesa, o Índice de Satisfação Profissional (ISP). Os resultados mostram que houve uma discreta
predominância do sexo feminino (54,9%); com faixa etária entre 36 a 45 anos (60,8%); casada
(58,8%), 82,4% possuem filhos, e 30,8% na faixa etária entre 05 e 09 anos. Quanto à formação,
observamos que 78,4% eram técnicos de enfermagem e 21,6% enfermeiros, formados entre 11 a 15
anos (27,5%). Dos 11 enfermeiros, 0,9 (81,8%) informam ter especialização, 29,4% da equipe
trabalha de 11 a 15 anos na área de urgência, 58,8% trabalha há mais de 2 anos no SAMU, 72,6%
membros da equipe possuem horário fixo de trabalho. Houve homogeneidade no que se refere ao
turno de trabalho: 41,2% no período diurno e 53% no período noturno. Quanto ao motivo de trabalhar
no SAMU, 84% escolheram trabalhar neste serviço, e destes 76,3% realizam predominantemente
cuidados diretos aos pacientes, 96,1% gostam e estão satisfeitos em trabalhar no serviço. Quanto à
remuneração dos enfermeiros, 90,9% informaram receber de 5 a 10 salários mínimos; 70% dos
técnicos disseram receber de 2 a 5 salários mínimos, 50,1% não recebem nenhum benefício
adicional. Quanto à análise da confiabilidade do ISP pelo Coeficiente Alfa de Cronbach resultou no
valor de 0,94 e pelo Coeficiente Tau de Kendall em 0,87, demonstrando ser um instrumento confiável
para medir o nível de satisfação profissional da equipe de enfermagem do SAMU, em nosso meio.
Quanto ao nível de importância atribuída aos componentes da satisfação profissional, identificamos
que a equipe de enfermagem considerou o componente Autonomia como mais importante, seguido
do componente Remuneração, Interação, Requisitos do Trabalho, Normas Organizacionais e “Status”
Profissional. Em relação ao nível atual de satisfação profissional, identificamos que estavam mais
satisfeitos com o “Status” Profissional, Autonomia, Interação, Remuneração, Requisitos do Trabalho e
Normas Organizacionais. Mas, o nível real de satisfação profissional, calculado através da estatística,
diz que estes profissionais estão mais satisfeitos com Autonomia, Remuneração, Interação,
Requisitos do Trabalho, “Status” Profissional e Normas Organizacionais. O ISP em nosso trabalho foi
de 8,6, indicando que a equipe de enfermagem do SAMU/Natal está pouco satisfeita no ambiente de
trabalho.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=460
Nº de Classificação: 4476
CARLOS, Djailson José Delgado. Passado e presente: a enfermagem do Hospital Universitário
"Onofre Lopes". Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2005. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: Trata-se de um estudo de enfoque histórico com abordagem qualitativa, tendo como
principal propósito investigar a trajetória da Enfermagem do Hospital Universitário “Onofre Lopes”
(HUOL) e sua relação com o ensino de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). A motivação para sua realização se deve, em primeiro lugar, ao gosto pela história e,
em segundo lugar, pela inexistência de registros acerca da Enfermagem de uma das instituições de
maior tradição no ensino da área de saúde, e de Enfermagem no Rio Grande do Norte. Teve como
objetivos analisar a evolução histórica da Enfermagem do HUOL e sua relação com o ensino de
Enfermagem da UFRN; descrever a evolução histórica do referido Hospital; e estabelecer a relação
existente entre a evolução da Enfermagem do HUOL e o ensino de Enfermagem da UFRN. A
investigação empírica pautou-se no estudo de documentos históricos, como relatórios, atas, cartas,
regimentos, estatutos, Leis, Decretos, Portarias, além de fotos e entrevistas com pessoas que
viveram essa história ou que dela tem vivas memórias. Da pesquisa realizada, pode-se depreender
que a Enfermagem do HUOL, nos seus primórdios, guarda uma estreita identidade com a fase
empírica da profissão. Sua evolução deve-se à institucionalização do ensino, tendo como marco
inicial a autorização para o funcionamento da Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal, no ano
de 1955. A partir de então, gradativamente, o ensino possibilitou a profissionalização dos exercentes
de Enfermagem daquela instituição, em regime de parceria entre a Escola de Auxiliares e a direção
de Enfermagem do Hospital que, por muitos anos, foi exercida por um professor. No ano de 1973,
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com a criação do curso de graduação em Enfermagem na UFRN, a Enfermagem do HUOL passa por
um novo processo de transformação, com a admissão de novos enfermeiros em seu quadro. O
mesmo ocorreu com a criação do ensino de pós-graduação - especialização e mestrado - em 1982 e
1996, respectivamente, abrindo perspectiva de aprofundamento da formação acadêmica dos
enfermeiros daquela instituição. Portanto, deve-se afirmar que a Enfermagem do HUOL, ao longo dos
anos, passou por um processo contínuo de qualificação de seu quadro, tendo como marco, nessa
trajetória, o ensino de Enfermagem da UFRN em seus diferentes níveis.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1322
Nº de Classificação: 4477
FERNANDES, Sandra Michelle Bessa de Andrade. Estresse ocupacional e o mundo do trabalho
atual: repercussões na vida cotidiana das enfermeiras de uma instituição hospitalar pública Natal/RN. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2005. 265 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Soraya Maria de
RESUMO: A reestruturação produtiva, desencadeada no setor de serviços de saúde sob orientação
das políticas neoliberais, vem acarretando grandes mudanças para o trabalhador e para o próprio
trabalho, com repercussões na vida cotidiana do enfermeiro, dentre essas repercussões, destaca-se
o estresse ocupacional. Este estudo teve como objetivo analisar as repercussões do estresse
ocupacional na vida cotidiana do enfermeiro, inserido em seu processo de trabalho, em uma
instituição hospitalar pública, no contexto do mundo do trabalho atual. O marco teórico conceitual foi
embasado na abordagem histórico social, enfocando a discussão referente ao mundo do trabalho
atual, ao processo de trabalho em saúde e à cotidianidade, a partir dos estudos de Antunes (2001,
2002), Mendes Gonçalves (1992, 1994) e Heller (1991, 2000). A metodologia foi pautada em um
estudo interpretativo com abordagem qualitativa, no qual adotou-se como técnica de coleta de
informações a história oral temática, a partir da entrevista individual guiada por um roteiro com
questões abertas e semi-estruturadas. A análise das informações foi realizada com base em
elementos do método dialético, tendo em vista a abordagem histórico-social adotada e por ser o
método dialético o que compreende que nenhum fenômeno deverá ser analisado isoladamente dos
outros, visto serem processos que estão em constante movimento e renovação, objetivando a
superação do constituído, pelo processo dialógico do debate entre contrários. Os achados apontam
que em relação à concepção do seu processo de trabalho, as enfermeiras referem um sentimento de
incompletude e impotência pelo não atingimento da finalidade que é a prestação de assistência com
qualidade ao paciente. Em relação ao fenômeno do estresse ocupacional, as enfermeiras
reconheceram a sua existência e a relação do mesmo com o trabalho realizado, definindo-o,
principalmente, como a sensação de estar no limite, na iminência do descontrole e como cansaço
físico e mental. Como principais estressores presentes no cotidiano de trabalho, as enfermeiras
citaram: as condições precárias de trabalho; a sobrecarga de trabalho e a excessiva jornada de
trabalho. Quanto às principais conseqüências do estresse ocupacional na vida cotidiana, referiram-se,
principalmente, à irritabilidade, à intolerância e à impaciência com a família e no ambiente
profissional; aos conflitos e desgastes nas relações interpessoais; à insensibilidade e mecanicismo na
relação com os pacientes; ao sentimento de impotência; à falta de tempo para si mesma; para a
família e para o lazer. As estratégias de coping encontradas foram centradas no problema e na
emoção. Dentre as estratégias centradas no problema, destaca-se, a utilização do diálogo; quanto às
estratégias centradas na emoção, destacam-se: a procura da religião, a adoção de técnicas de
relaxamento e o recurso do choro. As enfermeiras relataram a quase inexistência de tempo livre,
embora exista por parte de algumas enfermeiras uma tentativa em prol da mudança dessa realidade.
Quanto ao nexo causal entre o processo de trabalho e o adoecimento, encontrou-se, principalmente,
as queixas alusivas a problemas de coluna e a problemas cardiovasculares. Referente à proteção a
saúde ocupacional do profissional, existe no hospital em estudo, a CIPA / Saúde Ocupacional.
Entretanto, os relatos revelam o pouco conhecimento que as enfermeiras possuem desse setor e da
sua finalidade no hospital, podendo-se inferir que o setor, ao que diz respeito à prevenção e a
promoção da saúde do profissional enfermeiro, não causou ainda o impacto esperado. Conclui-se
que o estresse ocupacional decorrente de um processo de trabalho hospitalar, marcado por
condições precárias de trabalho e pelo aumento da jornada de trabalho, tem fortes repercussões no
cotidiano profissional e pessoal das enfermeiras entrevistadas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4478
MARTINHO, Neudson Johnson. Guia de conduta em pré-natal: desenvolvimento de tecnologia em
enfermagem à luz da CIPE - versão alfa. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: O enfermeiro obstetra volta ao cenário da saúde reprodutiva com suas responsabilidades
ampliadas, como estratégia proposta pela Organização Mundial da Saúde – OMS, para a redução
dos índices de morbi-mortalidade materna e perinatal. Este fato, torna maior a exigência de melhor
qualificação profissional, para que as intervenções implementadas para proteção à saúde da mulher e
da criança sejam efetivas e eficazes. Nesta perspectiva, desenvolvi este estudo documental,
objetivando propor um guia de conduta para as ações clínicas dos enfermeiros em consulta pré-natal
na dimensão fisiológica, subsidiado na Classificação Internacional para a Prática de EnfermagemCIPE. Foi desenvolvido no Centro de Parto Natural, do Centro de Desenvolvimento Familiar
(CEDEFAM) da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado na cidade de Fortaleza-CE. A
população se constituiu de 253 prontuários de gestantes que se submeteram a consulta de
enfermagem em pré-natal no período compreendido entre julho de 2003 a agosto de 2004, e a
amostra foi composta por 62 prontuários randomicamente selecionados. Utilizei um instrumento para
coleta de dados que continha os fenômenos de Enfermagem segundo a CIPE - versão alfa. Os dados
foram coletados nos meses de maio a agosto de 2004. Detectei que os fenômenos mais prevalentes
nas gestantes foram: sono intermitente (56,5%); dispnéia funcional (51,6%); edema (37,1%);
ortopnéia (35,5%) e constipação (32,2%). Efetivei os testes de associação de qui-quadrado e Firsher,
mas não houve associação dos fenômenos entre si e nem com as demais variáveis do estudo. O
desenvolvimento do guia de conduta me possibilitou verificar que o uso de tecnologias é algo
acessível à Enfermagem e que a CIPE pode contribuir para melhor organização das ações do
enfermeiro no pré-natal, a partir das respostas das gestantes frente às alterações fisiológicas
ocasionadas pela gravidez.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=201
Nº de Classificação: 4479
GUEDES, Maria Vilaní Cavalcante. Comportamentos de pessoas com hipertensão arterial:
estudo fundamentado no modelo de crenças em saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 163 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: O adoecimento crônico requer das pessoas mudança ou aquisição de comportamentos de
saúde. No caso da hipertensão arterial os comportamentos envolvem mudanças no estilo de vida. A
prevalência da doença, seus riscos de complicações cardiovasculares, com possibilidades de
seqüelas transitórias ou permanentes e de morte pela dificuldade de adesão ao tratamento, tem
despertado interesse de pesquisadores no mundo inteiro. Com base no Modelo de Crenças em
Saúde (MCS) o estudo objetivou avaliar, como se expressam as crenças de pessoas portadoras de
hipertensão arterial e identificar como estas pessoas percebem os riscos de complicações da
mencionada hipertensão: a susceptibilidade, e a severidade da doença; os benefícios do tratamento
adequado e contínuo; e as barreiras enfrentadas para o seguimento do tratamento prescrito e os
estímulos para a ação. Estudo seccional realizado com uma amostra de 103 clientes adultos,
portadores de hipertensão arterial, inscritos no Programa de Controle de Hipertensão Arterial há pelo
menos um ano, com comparecimento no mínimo a sete consultas neste ano e que aceitaram
livremente participar do estudo. Coletaram-se dados de julho a dezembro de 2004, em um Centro de
Saúde municipal em Fortaleza-CE. Utilizaram-se dois formulários: um baseado no Modelo de
Crenças em Saúde e o outro para classificar os participantes em relação à adesão ao tratamento. A
análise estatística foi realizada com teste qui-quadrado de Fisher-Fremman-Halton com p < 0,05 e os
coeficientes de correlação de Pearson e de Rho de Spearman. Os resultados mostraram um grupo
com 76,7% de mulheres, cuja idade variou de 22 a 80 anos (média de 57,1 + 11,1); 29,1% com até
quatro anos de escolaridade, além de cinco analfabetos, e renda familiar média de R$ 395,00; tempo
de diagnóstico e de tratamento de um a 25 anos e de acompanhamento de um a 16 anos; 84,5% têm
história familiar de doença cardiovascular; 27,2% estavam com IMC entre 18 e 24,9 kg/m2; 49 com
circunferência da cintura nos valores recomendados para mulheres e homens; 35,9% das mulheres
demonstraram adesão forte e 4,9% adesão ideal. Apresentaram comportamentos que favorecem a
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adesão ao tratamento; crenças na susceptibilidade às complicações; na severidade da doença; nos
benefícios do tratamento; nas barreiras e nos estímulos para a ação. Os resultados revelaram
associação estatisticamente significante entre comportamentos, adesão (p=0,001) e IMC (p=0,045);
na dimensão severidade e controle da pressão arterial < 140 x 90 mm Hg (p= 0,048 para PAS ; p=
0,001 para PAD); com tempo de tratamento (p= 0,027); adesão e circunferência da cintura de
mulheres (p=0,001); adesão e IMC (p=0,012); na dimensão benefícios, seguimento de orientações
(p=0,001); ajuda das orientações no tratamento (p=0,013); possibilidade de controlar a pressão
arterial (p=0,001); na dimensão barreiras, escolaridade (p=0,024). Os coeficientes de Pearson e de
Rho de Spearman mostraram correlações estatisticamente significantes entre médias de pressão
arterial sistólica e diastólica (p= 0,001) e (p= 0,023), respectivamente; peso (p=0,010) e (p=0,007) e
tempo de diagnóstico (p=0,028) e (p=0,012); adesão (p=0,000) e (p=0,000), respectivamente.
Segundo concluiu-se, o grupo tem comportamentos e crenças em relação à severidade da doença,
aos benefícios do tratamento, e reconhece barreiras para o tratamento, mas não consegue mostrar
bom perfil de adesão.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=158
Nº de Classificação: 4480
LIMA, Luisa Helena de Oliveira. Vivenciando o cuidar do filho asmático: respostas emocionais da
mãe. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2005. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: A asma, considerada a mais importante alergia respiratória, é uma doença crônica
caracterizada por inflamação e obstrução das vias aéreas, de grande prevalência, com sérias
implicações físicas, sociais e econômicas, determinando sofrimento ao indivíduo portador e a seus
familiares. A sintomatologia de tosse, sibilância e dispnéia assustam o paciente e as pessoas que
estão próximas. Quando o paciente é criança, o sofrimento parece ser maior e a família, em especial
a mãe, se torna angustiada e insegura, procurando meios para atender a criança. O medo de que a
criança entre em crise e sofra, leva, especialmente, a mãe, como principal cuidadora, a viver em
estado de alerta. O presente estudo teve por objetivo geral apreender as respostas emocionais da
mãe relativas à sua vivência ao cuidar do filho asmático. Pesquisa de natureza qualitativa e
descritiva, realizada com nove mães assistidas pelo Programa de Atenção Integral à Criança com
Asma de um hospital infantil de Fortaleza – CE. Os dados foram produzidos através de entrevista
com os sujeitos de estudo, atendendo o que prevê a Resolução 196/96 e analisados através do
método de análise de conteúdo de Bardin (1977). Do discurso das mães emergiram quatro
categorias: o despertar para a doença; lidando com o filho asmático; o significado de cuidar de uma
criança com asma e o estilo de vida da criança. No momento da descoberta, os sentimentos que
apareceram foram: preocupação, dificuldade de lidar, mal-estar, tristeza, medo, susto e desespero.
Com relação à vivência diária com a criança asmática, foram identificadas tanto respostas emocionais
favoráveis, tais como, bem-estar, alívio, felicidade e menos preocupação; como respostas emocionais
desfavoráveis, destacando-se: sentir-se vilã, constrangimento, nervosismo, preocupação e medo. O
comportamento das mães apresentou mudanças relacionadas com: alterações ambientais; demanda
por mais cuidados; restrições alimentares e imposição de limites mais rígidos à criança. Observaramse, também, mudanças relacionais tanto à vida da mãe, quanto à da criança. Para a mãe, cuidar de
uma criança asmática significa preocupação, anulação, sofrimento, isolamento, limitação na vida da
criança e ampliação das medidas de higiene ambiental. Cinco crianças possuíam estilo de vida
compatível com a idade e quatro encontravam-se limitadas pela asma, tendo em vista as limitações
impostas por suas mães. Pode-se concluir que a asma interfere de modo contundente na vida destas
mães e de seus filhos. Sugere-se, então, que durante o atendimento destas crianças os profissionais
de saúde, em especial o enfermeiro, fiquem atentos, não somente às condições clínicas da criança,
mas, também, às respostas emocionais da mãe, visto que esta é essencial para a manutenção da
qualidade de vida do filho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=341
Nº de Classificação: 4481 [ Lilacs ID 448656 ]
ARAÚJO, Maria Alix Leite. Avaliação da implementação do aconselhamento e diagnóstico do
HIV no pré-natal. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 198 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Fracenely Cunha
RESUMO: Nos últimos anos, o aumento dos casos de HIV/aids em mulheres, levou
conseqüentemente a um aumento da transmissão do vírus para o bebê, chamada de transmissão
vertical (TV), que pode ocorrer durante a gestação, o parto ou aleitamento materno. Esse problema
levou o Ministério da Saúde a adotar como política pública de prevenção da TV, o oferecimento do
teste anti-HIV a todas as mulheres grávidas e a quimioprofilaxia durante a gestação de mães com
resultado do teste positivo e das crianças expostas ao risco. Ocorre que muitas mulheres ainda
chegam em trabalho de parto sem ter realizado a sorologia anti-HIV, o que demonstra uma lacuna na
implementação desta política na atenção básica, primeira etapa de prevenção da TV. Este estudo
tem como objetivo analisar o processo de implementação do aconselhamento e diagnóstico do HIV
em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF), visando contribuir para a sua reorganização
e fortalecimento. Utilizou como proposta teórico-metodológica a "Grounded Theory", que propõe a
construção teórica a partir dos dados da realidade social. Realizou-se entrevistas com médicos,
enfermeiros e gestantes; e grupos focais com gestantes e agentes de saúde. Concluiu-se que o
serviço de saúde necessita adotar medidas de maior alcance para efetivamente implementar as
ações recomendadas pelo Ministério da Saúde, visando identificar e tratar precocemente os casos de
gestantes HIV+. A efetiva implementação da prevenção e controle da TV do HIV na atenção básica
depende ainda de mudanças estruturais e institucionais, mas na mesma medida depende também de
mudanças na relação dialógica entre as pessoas (profissionais com profissionais, profissionais com
usuários e comunidade).

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4482
CAMPOS, Antonia do Carmo Soares. Comunicação com mães de neonatos sob fototerapia:
pressupostos humanísticos. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2005. 264 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: O processo de comunicação da equipe de saúde com a mãe cujo filho está sob fototerapia
é fundamental para que esta possa se tranqüilizar e tornar-se conhecedora deste tratamento. A tese
defendida nesta pesquisa é que a comunicação permeada pelo cuidado humanístico de Enfermagem
irá contribuir para a mãe do neonato sob fototerapia poder vir- a - conhecer, compreender o
tratamento e desse modo estar bem e estar-melhor. Objetivamos analisar a comunicação com mães
de neonatos sob fototerapia por meio do Processo da Enfermagem Fenomenológica da Teoria
Humanística de Paterson e Zderad. Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, instrumentalizado
pelo mencionado processo, em suas cinco etapas: a preparação da enfermeira para vir-a-conhecer; a
enfermeira conhece intuitivamente o outro; a enfermeira conhece cientificamente o outro; a
enfermeira sintetiza de forma complementar as realidades conhecidas; a sucessão interna da
enfermeira a partir de muitos para um único paradoxal. Teve como cenário uma maternidade pública
em Fortaleza-CE. Os sujeitos foram 25 mães internadas na referida instituição, cujos filhos recémnascidos (RN) se encontravam em tratamento fototerápico na Unidade de Internação Neonatal (UIN)
de alto, médio, risco e/ou Alojamento Conjunto (AC), de janeiro a março/2005. Utilizamos como
técnica a observação participante e a entrevista individual, em duas fases, com a seguinte questão
norteadora “O que significa para você, mãe, presenciar seu filho sob fototerapia?” Na análise dos
dados da observação participante pudemos visualizar as interações mãe/recém-nascido/enfermeira.
Das falas extraídas de ambas as fases das entrevistas foram identificadas as seguintes temáticas:
comunicação, conhecimento, cuidado, percepção e sentimentos. Da temática comunicação,
extraímos na primeira fase as subtemáticas comunicação prejudicada com a equipe de saúde;
ausência de comunicação da equipe de saúde e comunicação mãe – recém-nascido; e na segunda
fase, reações da mãe após comunicação efetiva da enfermeira. Da temática conhecimento, extraímos
na primeira fase as subtemáticas desconhecimento da fototerapia e a busca do conhecimento da
fototerapia e na segunda fase, conhecimentos adquiridos acerca da fototerapia e compreensão do
tratamento fototerápico: um novo olhar das mães. Da temática cuidado, extraímos na primeira fase a
subtemática o neonato sob fototerapia - mães em busca do cuidado de Enfermagem e na segunda
fase,cuidado-presença: participação da mãe no cuidado ao neonato sob fototerapia e recurso didático
no processo de comunicação: subsídio para o cuidado de Enfermagem com mães de neonatos sob
fototerapia. Da temática percepção, extraímos na primeira fase as subtemáticas saúde do neonato
sob fototerapia: o olhar da mãe; separação do binômio mãe-filho; a mãe do neonato sob fototerapia e
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o ambiente hospitalar; e na segunda fase, saúde do neonato sob fototerapia: o que mudou? Da
temática sentimentos, extraímos na primeira fase as subtemáticas impotência e tristeza e na segunda
fase, mães ante o neonato sob fototerapia: bem-estar e estar-melhor. Conforme concluímos, a
comunicação efetiva da enfermeira contribuiu para que as mães pudessem se tranqüilizar e estar melhor enquanto vivenciavam o filho sob fototerapia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=25
Nº de Classificação: 4483
VASCONCELOS, Simone Gonçalves. Comunicação entre mãe-filho em alojamento conjunto à
luz dos fatores proxêmicos. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2006. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: Proxemia representa neologismo para designar o conjunto das observações e teorias
referentes ao uso que o homem faz do seu espaço, constituindo-se uma modalidade de comunicação
não-verbal. A comunicação proxêmica estuda o significado social do espaço, ou seja, estuda como o
homem estrutura inconscientemente o próprio espaço. Neste estudo aborda-se a comunicação
proxêmica entre mãe-filho em alojamento conjunto. Faz-se um julgamento comparativo entre
binômios com sorologia negativa e positiva para o HIV. Como objetivo geral, menciona-se analisar as
interações entre mãe-filho durante a troca de fraldas do bebê em alojamento conjunto, à luz dos
fatores proxêmicos. Desenvolveu-se um estudo exploratório, descritivo e quantitativo entre dezembro
de 2005 e fevereiro de 2006 em unidade de alojamento conjunto de uma Maternidade pública de
Fortaleza-CE, utilizando-se filmagens para avaliar a comunicação. As filmagens foram realizadas em
sala do alojamento conjunto, durante as primeiras 48 horas de vida do recém-nascido, onde se
executa a antropometria, a troca de fraldas, o banho e a vacinação dos recém-nascidos. A população
constituiu-se de uma amostra de conveniência de um grupo de binômio (G1 n=5), no qual a mãe não
apresenta sorologia positiva para o HIV, e um segundo grupo (G2 n=3) em que a mãe tinha
conhecimento da sorologia positiva para o HIV, antes do parto. Pelas filmagens registraram-se as
cenas do momento da troca de fraldas dos bebês. Estas foram analisadas por juizes, obedecendo-se
o referencial teórico de Hall (1986) sobre a comunicação proxêmica. À medida que se observou
repetição dos componentes da comunicação proxêmica, elas foram finalizadas. Para análise utilizouse um roteiro previamente elaborado, que constava de fatores proxêmicos: tom de voz, distância,
comportamento de contato e contato visual. De acordo com os dados, encontrou-se associação
estatística nos fatores código visual e tom de voz. Houve concordância absoluta entre os juízes no
fator postura. Entretanto, dados relativos (%) permitem inferir algumas suposições, como as
seguintes: a situação de troca de fraldas não foi o momento em que as mães demonstraram carinho
com seus filhos; houve a presença de um número elevado de interações em eixo lateral; o olhar
direcionado ao interlocutor manteve margem próxima do desviado; a maioria das interações
encontradas com o eixo sociopeto pode refletir na necessidade de a mãe ficar próxima do filho para a
troca e a presença do silêncio no procedimento. Estudos poderão ser desenvolvidos com vistas a
ampliar o processo de avaliação da comunicação nas fases iniciais da vida, pois o conhecimento do
processo comunicativo entre mãe e filho pode auxiliar no julgamento da validade da implementação
de esforços para torná-la o mais saudável possível desde as primeiras horas pós-parto,
especialmente em pacientes com HIV/aids, os quais têm uma história de vida peculiar, marcada por
episódios dolorosos diante dos infortúnios da doença e das incertezas quanto ao seu prognóstico.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=343
Nº de Classificação: 4484
SILVA, Gelson Aguiar da. Independência funcional de pessoas portadoras de paraplegia em
programa de reabilitação: resultados e fatores associados. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Zuíla Maria de Figueiredo
RESUMO: A lesão medular pode trazer limitações ao indivíduo, mas um programa de reabilitação que
avalie o ganho funcional permite o acompanhamento, ao longo do decurso de reabilitação. O objetivo
desta pesquisa foi avaliar os resultados obtidos com a aplicação da Medida de Independência
Funcional (MIF) em pessoas portadoras de paraplegia em programa de reabilitação; associando tais
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achados com as variáveis: idade, sexo, tempo, nível e etiologia da lesão, classificação da lesão
segundo o critério da ASIA (American Spinal Injury Association), tempo de hospitalização,
escolaridade e complicações (úlcera de pressão, ossificação heterotópica, espasticidade e dor
neuropática). Para isso foi realizado um estudo quantitativo transversal, de natureza retrospectiva, de
caráter descritivo, com análise de 228 prontuários e da pontuação obtida mediante a Escala MIF. As
análises foram feitas sob testes específicos com auxílio do software SPSS (Statistical Package for the
Social Science), versão 13 para Windows. Os resultados mostraram que, dentre as variáveis
estudadas, há uma relação direta entre a idade, o tempo de lesão, nível motor, tempo de internação e
a internação com acompanhante e o ganho de independência (p< 0,05). Também há uma relação
inversa entre a classificação da lesão (AIS A, B, C, D ou E) e o ganho funcional (p< 0,05). A avaliação
funcional em pessoas portadoras de lesão medular, por meio da Escala de Medida de Independência
Funcional, permite o acompanhamento do ganho funcional em pessoas submetidas a um programa
de reabilitação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=389
Nº de Classificação: 4485
COSTA, Juliana Neves da. Fatores interferentes na realização do cateterismo vesical
intermitente em crianças com mielomeningocele na percepção do cuidador. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Zuíla Maria de Figueiredo
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, com o objetivo central de
analisar os fatores interferentes na realização do cateterismo vesical intermitente limpo na criança
portadora de bexiga neurogênica, secundária à mielomeningocele, sob a percepção do cuidador.
Participaram do estudo 55 cuidadores de crianças de 29 dias de vida a 11 anos e 11 meses,
vinculadas a um hospital geral infantil do Município de Fortaleza-CE, que estivessem realizando o
cateterismo vesical intermitente limpo (CIL) assistido e que tenham cumprido programa de
reabilitação. A maioria das crianças era de escolares (74,5%) e pertencia ao sexo feminino (58,2%),
possuía benefício de renda continuada (78,2%) e a renda familiar era de até 2 salários mínimos.
Quanto aos cuidadores, a maioria tinha entre 32 e 39 anos (38,2%), era de mulheres (96,4%), mães
(94,5%), casadas (69,1%), as quais haviam estudado até o Ensino Médio (58,2%) e não possuía
ocupação fora do domicílio (89,1%). Em relação à infra-estrutura da casa, a maioria das residências
possuía água encanada (90,9%), saneamento básico (69,1%), banheiro (100%), de 4 a 5 cômodos
(50,9%), porta no local onde o CIL era realizado (63,6%) e de 4 a 5 pessoas coabitando no mesmo
ambiente (47,3%). Quanto aos fatores que interferem na realização do CIL, os que apresentaram
interferência positiva foram: idade da criança (p=0,047); cuidador sem ocupação fora do domicílio
(p=0,038); recebimento de benefício de renda continuada (p=0,0001); recebimento do material
utilizado no CIL do Município ou do Estado (p=0,0001); presença de água encanada (p=0,0001),
saneamento básico (p=0,0001) e porta no local onde o CIL é realizado (p=0,0001); boa acuidade
visual (p=0,0001) e destreza do cuidador (p=0,0001); aceitação da criança (p=0,0001) e do cuidador
em relação ao procedimento (p=0,0001); ausência de intercorrência durante a realização do CIL
(p=0,0001). Quanto aos que apresentaram interferência negativa, tem-se: a presença de
sensibilidade uretral (p=0,002), as perdas urinárias nos intervalos do CIL e o uso contínuo de fraldas
(p=0,0001) nessas crianças. Dois fatores investigados não interferiram nem positiva nem
negativamente: a quantidade de cômodos da casa e o número de pessoas coabitando com a criança:
p=0,0001. Esses resultados sugerem que o número de variáveis que interferiram positivamente na
realização do CIL foi superior ao dos que exerceram interferência negativa. Os achados são de
extrema relevância, visto que possibilitam a inferência de que a adesão ao CIL é facilitada pela
presença desses fatores.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=388
Nº de Classificação: 4486
OLIVEIRA, Márcia Maria Coelho. Avaliação do crescimento de crianças prematuras de muito
baixo peso egressas da unidade de internação neonatal. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
ALMEIDA, Paulo César de
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RESUMO: Torna-se pertinente à avaliação sistemática do crescimento infantil para a detecção
precoce de possíveis alterações na saúde da criança. Objetivou-se identificar o perfil das condições
socioeconômica e educacional da mãe da criança prematura de muito baixo peso (MBP) egressa da
Unidade de Internação Neonatal (UIN), investigar seu crescimento, por meio das medidas: peso,
comprimento e perímetro cefálico e verificar associações entre estas e condutas terapêuticas do
período de internação. Estudo exploratório, descritivo e quantitativo, realizado em ambulatório de
follow-up de uma maternidade pública, em Fortaleza-Ceará, e no domicílio de cada criança.
Realizado de dezembro de 2004 a abril de 2005, com amostra de 33 crianças, obedecendo aos
critérios: peso ao nascer (< 1.500g), período de egresso de julho a dezembro/2004, acompanhamento
no ambulatório de follow-up da instituição e residir em Fortaleza. Utilizou-se um questionário
contemplando a história materna, condições neonatais, intervenções terapêuticas, aferição mensal
das medidas antropométricas e avaliação da curva de crescimento nos gráficos normatizados pelo
Ministério da Saúde, de referência internacional do "National Center for Health Statistics" - NCHS. Os
dados foram processados via software SPSS versão 11.0, e apresentados em tabelas e gráfico.
Quanto aos dados maternos, registraram-se nove (29.0%) com idade entre 14 a 19 anos, 20 (64.6%)
convivem com seus companheiros, 22 (71.0%) possuem o ensino fundamental e não trabalham fora
de casa, 18 (58.0%) sobrevivem com uma renda menor do que um salário mínimo, 11 (35%)
realizaram entre quatro e seis consultas de pré-natal, nove (29.0%) eram primigestas. Quanto às
crianças, 16 (48.5%) são do sexo masculino e 17 (51.5%) do feminino, 13 (39.4%) nasceram com
menos de 29 semanas de idade gestacional (IG) e 17 (51.5%) com 30 a 33 semanas; 22 neonatos
(66.7%) considerados pequenos para idade gestacional (PIG) e 11 (33.3%) adequados para idade
gestacional (AIG). Quanto às medidas antropométricas ao nascer, 26 (78.8%) crianças apresentaram
peso entre 1.000g e 1.440g, 18 (54.6%) o comprimento de 35-40 cm e 19 (57.6%) o perímetro
cefálico entre 26 e 28 cm. Nasceram de parto normal 16 (48.5%), 17 (51.5%) de parto cesáreo, 28
(84.8%) foram feto único, cinco (15.2%) fetos gemelares, 14 (42.4%) bebês apresentaram Apgar
entre 4 e 6 no primeiro minuto de vida. 21 (63.6%) crianças foram reanimadas, necessitando de
oxigenoterapia, destacando-se seis (18.0%) em uso de ventilação mecânica por 26 a 110 dias.
Analisou-se a curva de crescimento, considerando os percentis de referência para peso, comprimento
e perímetro cefálico. A tendência dos percentis das crianças de MBP, ao longo do período de
dez/2004 a abril/2005, não se encontrou crescimento dentro das faixas dos percentis, tanto para
variável peso como comprimento, todavia, observou-se tendência de crescimento para o perímetro
cefálico. Na associação das variáveis com os percentis identificados na curva de crescimento, notouse influência para aquelas crianças com reanimação neonatal, uso de oxigenação e fototerapia,
tempo de internação e escolaridade materna, porém, nem sempre mostrou influência nos percentis
das três medidas antropométricas. Os resultados da pesquisa apontaram que as crianças de MBP
sobrevivem às intempéries da internação e apresentam um déficit no crescimento no primeiro ano de
vida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=355
Nº de Classificação: 4487
DANTAS, Rosane Arruda. Validação de escala optométrica de figuras. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. 117 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
ALMEIDA, Paulo César de
RESUMO: A escala optométrica é utilizada em exame clínico oftalmológico e triagens para determinar
a acuidade visual. Em estudo anterior realizado por Dantas (2003), desenvolveu-se um método para
seleção dos optótipos para escala de figuras regionalizada, como uma proposta inicial. Entretanto,
para esta escala ser validada, é necessário aprofundar os estudos na relação da estruturação e
organização desses optótipos com a acuidade visual e de testes práticos. Têm-se como objetivos:
validar a escala RAD quanto a sua capacidade de identificação de criança portadora de alteração
ocular; avaliar a correlação entre os coeficientes da acuidade visual; verificar a associação entre os
testes; verificar a concordância das medidas dos três examinadores para os olhos direito e esquerdo,
separadamente. Estudo de validação de tecnologia, experimental, aleatório, triplo cego, quantitativo,
desenvolvido durante o primeiro semestre de 2006 tendo como amostra 246 alunos selecionados de
forma aleatória simples. O referencial teórico metodológico adotado para a pesquisa foi adaptado do
modelo de teste de construto contemplando os procedimentos teórico, experimental e analítico. Para
validação da escala RAD, utilizaram-se coeficientes estatísticos de validade e precisão. A
sensibilidade para os momentos RAD 1 e RAD 2 foi, respectivamente, 88,6 e 85,7 para o olho direito
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e 78,6 e 92,9 para o esquerdo. Quanto à especificidade, os valores encontrados para as escalas RAD
1 e RAD 2 foram, respectivamente, 95,3 e 98,1 para o olho direito e 97,7 e 98,6 para o esquerdo.
Para os olhos direito e esquerdo, respectivamente, o valor preditivo positivo (VP+) no momento RAD
1 foi de 75,6 e 81,5 e no momento RAD 2 foi de 88,2 e 89,7; já o valor preditivo negativo (VP-) no
momento RAD 1 foi de 98,0 e 97,3 e no momento RAD 2 foi de 97,6 e 99,1. Houve correlação entre
coeficientes da acuidade visual entre "Snellen e RAD 1", "Snellen e RAD 2", para os dois olhos (p =
0,0001). Na associação (X2) encontrou-se um coeficiente de 151,90 (p = 0,0001) para RAD 1 e de
177,07 (p = 0,0001) para RAD 2; para o olho direito e para o esquerdo em RAD 1 foi de 147,75 (p =
0,0001) e de 199,69 (p = 0,0001) em RAD 2, no olho esquerdo. Para a análise da concordância em
todos os casos encontrou-se um Alfa de Cronbach maior que 0,929. Os dados demonstram
significância entre o critério padrão utilizado e a escala de figuras em análise. Conforme a literatura, o
modelo de validação em tecnologia estabelece normas a serem cumpridas. A confecção de uma
tabela de figuras regionalizada exige o cumprimento dos seguintes quesitos: uso da teoria de
formação da imagem para construção de escalas optométricas: uso do sistema visual para
caracterizar o aprendizado visual (passo 1); padronização da escala optométrica como propriedade
do sistema (passo 2); uso da dimensionalidade com base nos aspectos óptico-fisiológicos (passo 3);
e caracterização das definições principais a serem seguidas na validação de figuras e construção de
optótipos (passo 4); demonstração da operacionalização na elaboração de escalas optométricas
(passo 5); análise dos optótipos da escala de figuras (passo 6); planejamento da aplicação na
metodologia (passo 7); aplicação e coleta para aferição das alterações oculares (passo 8); uso de
técnicas de validação (passo 9); uso de técnicas de precisão (passo 10) e considerações finais
(passo 11). As regras estabelecidas servem como ponto de partida para o desenvolvimento da tabela
em cada região, pois cada uma deverá possuir suas características próprias que devem ser
respeitadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=403
Nº de Classificação: 4488
MORAES, Gerídice Lorna Andrade de. Competências e habilidades do enfermeiro no cuidado ao
cuidador de idoso dependente. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2006. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: O cuidador familiar do idoso dependente passa a ser foco da atenção em saúde
recentemente. Objetivou-se, neste estudo, conhecer as competências e habilidades desenvolvidas
pelo enfermeiro no atendimento ao cuidador familiar do idoso dependente no domicílio. Cuidar
adequadamente destes pacientes exige também profundo preparo técnico científico dos profissionais
que realizam visitas domiciliares a idosos dependentes, assim como planejamento de intervenções
educativas, realização de procedimentos e tratamentos medicamentosos. Essa diversificação vem
gerando reflexões e questionamentos entre os profissionais que visitam e cuidam desses idosos. O
que se busca neste estudo é, a partir da realidade social dos enfermeiros que trabalham com
assistência, internação e visita domiciliar, conhecer a construção do cuidado dispensado ao idoso e a
seu cuidador. O trabalho, em função de seu objetivo e propósito implica a utilização de metodologia
de corte qualitativo. A população do estudo constituiu-se de enfermeiros integrantes da Estratégia
Saúde da Família (ESF), do Programa de Atendimento Domiciliário (PAD) e Home Care. Para tanto
foram escolhidos 8 (oito) enfermeiros da ESF e 8 (oito) das demais instituições públicas e privadas,
totalizando 16 enfermeiros. Para coleta de dados, optou-se pela técnica de Grupo Focal (GF)
associado a uma entrevista individual como instrumento complementar. Dentre as técnicas
qualitativas, optamos pelo Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) obtido através da análise das
entrevistas realizadas com enfermeiros sujeitos da pesquisa. Segundo LEFÉVRE e LEFÉVRE, que
acreditam ser esta a melhor opção para o estudo proposto. As idéias centrais foram: orientar e treinar
o cuidador sobre o cuidado com o idoso, com tecnologia de enfermagem. O cuidador não é
importante, ele não é foco da atenção, a família orientada no cuidado ao idoso, o cuidador necessita
mais de cuidados que o próprio doente, pois na maioria dos casos o cuidador é também idoso, não
existindo disponibilidade de tempo para assistência ao este. A assistência é dada de acordo com as
queixas e as necessidades de capacitação para uma assistência de qualidade. O conteúdo dos
discursos não deixa dúvidas de que há necessidade de potencializar as ações de enfermagem
embasada em conhecimentos científicos, normatizaçãoes e criação de instrumentos para assistência
domiciliar nas instituições públicas. Iniciando pela ESF, que trabalhará em concomitância com o
Programa de Internação Domiciliar (PID), implantado nas instituições hospitalares das redes públicas
municipais e estaduais.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=463
Nº de Classificação: 4489
OLIVEIRA, Rosângela Souza. O significado do estar asilado para o idoso. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2001. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Clarice
RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender o significado do estar asilado para o idoso.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada no referencial metodológico da análise de conteúdo.
Os depoimentos foram colhidos através da entrevista semi-estruturada, a partir da seguinte questão
norteadora: o que significa para o senhor(a) estar asilado(a)? Fizeram parte deste estudo 6 idosos,
com idade entre 60 e 85 anos, 2 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, moradores em um centro
geriátrico da cidade do Salvador-Ba, no período de novembro a dezembro de 2000. Os idosos foram
entrevistados na Morada de Idosos, numa sala com ambiente favorável, preservando a privacidade
de cada um. Os resultados possibilitaram a construção das categorias de análise, assim
denominadas: sentindo solidão no asilo, sentindo-se cuidado e amparado, sentindo o abandono
familiar, conformando-se através da religiosidade, sentindo o amor e a felicidade, sentindo o asilo
como sua casa e sentindo a dificuldade de auto-cuidar-se e o aumento da dependência física. Esses
resultados indicaram que o asilamento é um processo complexo, que envolve questões no âmbito
biopsicossocial e afetivo e que, no cuidado com o idoso asilado, é necessário a compreensão e o
entendimento desse individuo em sua totalidade. Desta forma, contribuindo para melhorar sua
adaptação a essa nova situação. A análise empreendida permitiu, também, perceber que o
envolvimento da família é essencial para melhor aceitação e permanência do idoso no asilo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4490
BRITO, Oswaldira Alice da Silva. Atenção à saúde do idoso hospitalizado: ações dos profissionais
de nível médio de enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2002. [123] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumêt
RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo as ações de enfermagem desenvolvidas no
cuidado prestado por auxiliares de enfermagem a pacientes idosos hospitalizados em duas
instituições da rede pública de Salvador-Bahia. Optamos por um estudo descritivo com abordagem
qualitativa, utilizando o método de análise de conteúdo proposto por Bardin (1995), por entendermos
que este é o caminho metodológico mais adequado para discutir o problema em pauta. Este estudo
teve como objetivos: identificar as ações do cuidar que os auxiliares de enfermagem desenvolvem no
cotidiano de seu trabalho junto ao idoso hospitalizado; caracterizar os auxiliares de enfermagem que
prestam cuidados ao idoso hospitalizado; e evidenciar os fatores que influenciam no desenvolvimento
das ações do cuidar prestadas pelos auxiliares de enfermagem ao idoso hospitalizado. Foram
investigados quarenta e dois atores sociais das duas instituições, tendo como instrumento de coleta
de dados a entrevista semiestruturada. Para a análise dos discursos, definimos a temática, da qual
emergiram três categorias: o idoso na sociedade e o idoso hospitalizado; o cuidado ao idoso
hospitalizado; e o diferencial do cuidado ao idoso. Essas categorias formam subcategorias
consoantes com os objetivos definidos a priori. Ficou evidenciado que as condições de trabalho nem
sempre são adequadas, além da insuficiência de recursos humanos e materiais para o desempenho
das ações que compõem o cuidado. A falta de capacitação dos atores sociais para atendimento às
peculiaridades da pessoa idosa hospitalizada, respaldando a diferenciação necessária para a
intervenção adequada e positiva da enfermagem foi ratificada. Os resultados apontaram para a
necessidade de uma transformação na maneira de ensinar e cuidar por parte das escolas de ensino
superior e médio, assim como das instituições hospitalares, no que tange a seus modelos
assistenciais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4491
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BARROS, Dejeane de Oliveira Silva. Mulheres com câncer invasivo do colo do útero: estratégias
de enfrentamento. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Trata-se de uma investigação exploratória descritiva de caráter qualitativo que teve como
objeto mulheres com câncer invasivo do colo do útero: estratégias de enfrentamento cujo objetivo foi
analisar as estratégias de enfrentamento utilizadas pela mulher ao ter como diagnóstico o câncer
invasivo do colo do útero. Foram traçados como objetivos específicos: identificar as modificações
biopsicossociais decorrentes do câncer; descrever a experiência da mulher frente a esse diagnóstico
e descrever as estratégias de enfrentamento por ela utilizada. A investigação foi desenvolvida no
Ambulatório de Oncologia do Hospital de referência para o atendimento de pacientes com câncer,
localizado na cidade de Itabuna-Bahia. Para a construção desse estudo, tive como suporte o
referencial da Psiconcologia com ênfase nas estratégias de enfrentamento. Os sujeitos se
constituíram de doze mulheres com diagnóstico de câncer invasivo do colo do útero que se
encontravam em tratamento no referido hospital. A coleta de dados foi realizada através da entrevista
semi-estruturada, tendo oito questões norteadoras, posteriormente agrupadas e analisadas de acordo
com o referencial teórico. Com base na análise temática foram construídas duas categorias: o espaço
temporal entre a busca inicial à serviços de saúde e a situação atual de saúde: revendo estratégias
de enfrentamentos; as estratégias de enfrentamento da doença são influenciadas pelos contextos em
que as mulheres estão inseridas. O estudo permitiu concluir que o câncer do colo do útero é
diagnosticado tardiamente devido às dificuldades de acesso aos serviços de saúde como as longas
filas, o atendimento rápido e a impessoalidade de alguns profissionais, as poucas consultas e a
insatisfação com os serviços prestados. Concluiu-se que muitas enfrentaram o câncer buscando o
apoio na família, nos amigos e na religiosidade, encontrando aí o alicerce para definir as suas
estratégias. Com isso, a depender do contexto em que a mulher se encontrava inserida, a definição
de estratégias de enfrentamento sofrem influências dos familiares, da religião, dos amigos, passando
a ser consideradas como resultados positivos ou negativos na forma de lidar com o câncer.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4492
BASTOS, Fabrício José Souza. Problemas práticos morais vivenciados pela enfermeira na
unidade de emergência. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003.
138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci de Oliveira
RESUMO: A prestação de cuidados na unidade de emergência é influenciada pela imprevisibilidade
suscitada pela variedade de usuários que advém a esta unidade. Nesta perspectiva, a enfermeira
atua com possibilidade de cometer erros e a necessidade de dar respostas às mais diferentes
situações. Neste ambiente de cuidar surgem os problemas práticos morais que se caracterizam como
situações de tomada de decisão moral exigindo respostas imediatas, nas relações profissionais.
Como são imprevisíveis, faz-se necessário um referencial teórico e prático de bases sólidas,
especialmente no que tange a Ética, a Moral e a Bioética. Este estudo teve como objetivo conhecer
os problemas práticos morais que surgem no processo de cuidar desenvolvido pela enfermeira nas
unidades de emergência dos hospitais de Itabuna. Trata-se de estudo exploratório-descritivo com
abordagem qualitativa. Foram utilizados como referencial teórico a literatura sobre o Cuidar, a
Enfermagem e a Emergência, o Problema Prático Moral, o Problema Ético e os Princípios Bioéticos.
Os sujeitos foram oito enfermeiras que atuam nas unidades de emergência dos hospitais de Itabuna.
A coleta de dados foi realizada com o uso de um roteiro de entrevista focalizada. Os dados foram
tratados conforme o modelo proposto por Vietta (1995) com a construção de subcategorias e
categorias empíricas. Os resultados apontaram que a enfermeira utiliza-se de Valores Morais na
resolução dos problemas práticos morais revelando a defesa do direito a vida e a saúde, o direito da
criança e do adolescente; o sigilo profissional e a necessidade de quebrá-lo na promoção do
benefício ao usuário. Foi evidenciado que a enfermeira considera como seu dever salvar e defender a
vida do usuário e priorizar o direito à vida antes do direito a informação. Os princípios bioéticos que
permeiam o cuidar na unidade de emergência de Itabuna são: autonomia, alteridade, justiça,
totalidade e subsidiaridade. A responsabilidade pela vida e pela assistência foi abordada pelas
enfermeiras como importante ponto de reflexão no encaminhamento dos problemas práticos morais.
A mediação de conflitos e a resolução de problemas são percebidas como parte da responsabilidade
das entrevistadas. Apreendeu-se, que o conteúdo da consciência orienta a enfermeira a prestar o
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cuidado atendendo às exigências da profissão, sem perder de vista as implicações éticas e legais. Foi
desvelado que a estrutura física e organizacional da instituição e a deficiência de recursos materiais
configuram dificuldades geradoras de problemas práticos morais e éticos. Percebeu-se que os
sentimentos de raiva, indignação, insegurança e imobilidade, influenciam a ação da enfermeira no
cuidar. Conclui-se que elas elaboram reflexões sobre as concepções de moral e moralidade, sobre o
respeito à dignidade e à privacidade do usuário diante dos problemas que vivenciam. Espera-se que
esta pesquisa possa servir de estímulo para que outros pesquisadores se interessem pelo estudo da
Bioética, tendo consciência de que esta é apenas uma pequena parcela na trajetória da pesquisa
sobre a Ética e a Moral.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4493
GRECO, Ana Patrícia de Cerqueira. Representações sociais de pessoas com estomas intestinais
permanentes em relação à sua reinserção social. Salvador. Universidade Federal da Bahia.
Escola de Enfermagem, 2004. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório, fundamentado na Teoria das Representações Sociais,
com abordagem multimétodos (quantitativo e qualitativo), tendo como objeto: a reinserção social de
pessoas com estomas intestinais permanentes e como objetivo: apreender as representações sociais
de pessoas com estomas intestinais permanentes em relação à sua reinserção social. O estudo foi
desenvolvido no Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências (CEPRED), na cidade de
Salvador-Ba, no primeiro semestre de 2004. As técnicas utilizadas foram o Teste de Associação Livre
de Palavras, a entrevista semi-estruturada e a observação não participante. Fizeram parte da
amostra, na aplicação do Teste de Associação Livre de palavras, 68 sujeitos. Os dados obtidos
através desse teste, foram processados e analisados no software Tri-Deux Mots, através da Técnica
de Análise Fatorial de Correspondência, onde utilizou-se três variáveis fixas e cinco estímulos
indutores relacionados ao tema em estudo. Os achados obtidos com base nos depoimentos dos 15
participantes da entrevista semi-estruturada, foram avaliados através da análise de conteúdo de
Bardin, o que permitiu a construção das categorias: representação do estoma, alterações ocorridas
em sua vida, reintegração social/suporte social e suporte religioso e suas sub-categorias. As
representações sociais apreendidas das pessoas com estomas intestinais permanentes estão
ancoradas em dificuldade de reinserção social, seja por alterações físicas, biológicas, psicoafetivas,
econômicas e socioculturais. Encontramos importantes representações quanto à dificuldade de
reinserção no mercado de trabalho para esses indivíduos ainda em fase produtiva, pela discriminação
e auto-rejeição, levando-os ao isolamento. Também estão ancoradas nas reações apresentadas pela
sociedade que, normalmente, são negativas, demonstrando estranheza, indiferença e discriminação.
Assim, diante dos achados, consideramos a necessidade de trabalhos voltados para atendimento
dessas pessoas e suas famílias, enfocando sua real situação e as suas possibilidades de vida, como
também, esclarecimento à sociedade sobre o quanto esses indivíduos necessitam ser reinseridos no
mundo social para continuarem vivendo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4494
SANTANA, Sandra Brito Freitas de. Representações de casais sobre a violência doméstica na
gravidez. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. [175] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: A violência doméstica é um problema social de grande dimensão que afeta toda a
sociedade, atingindo, de forma continuada e crescente, especialmente a mulher. No espaço
doméstico, por um processo de domínio e poder estabelecido pelas regras sociais, agressores com
laços consangüíneos ou de parentesco perpetuam a violência contra à mulher. A violência durante a
gravidez traz efeitos destrutivos na saúde física, mental e reprodutiva da mulher, além de
conseqüências para a saúde do concepto. Esta pesquisa, de abordagem qualitativa e que tem como
referencial teórico-metodológico as Representações Sociais, tem como objeto as representações de
casais sobre a violência na gravidez e como objetivo analisar as representações de casais sobre a
temática referida. O estudo foi realizado na comunidade do Calafate, localizada no bairro de San
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Martin, na cidade de Salvador, Bahia. Os sujeitos foram compreendidos por dez gestantes em
situação de violência doméstica e sete companheiros nesta comunidade. Como técnica de coleta de
dados, utilizou-se os registros do grupo de gestante e entrevista semi-estruturada, agendada
conforme a disponibilidade dos sujeitos. Os dados foram organizados a partir da Análise de
Conteúdo, especificamente a Análise Temática, nos seguintes temas eixos: Representação do ser
homem e do ser mulher, Relação familiar, Relação conjugal e gravidez. Entre os principais resultados
observou-se que as representações dos entrevistados estão ancoradas nos valores, cultura que
foram apreendidos e internalizados no lócus familiar definindo a identidade de gênero de cada um. A
vivência familiar marcada pela violência na infância e na adolescência foi reproduzida em seus lares,
com os companheiros, filhos e outros, evidenciando que a violência é intergeracional. No que se
refere à vivência de violência durante à gravidez, embora esta fase seja considerada um momento de
“crise” no ciclo vital feminino, onde a mulher encontra-se mais susceptível, é também um momento
crítico para o desencadeamento da violência nas relações familiares e conjugais favorecendo o
adoecimento da mulher e do concepto.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46226
Nº de Classificação: 4495
SILVA, Lucineide Santos. Vulnerabilidade ao HIV/aids entre homens e mulheres de 50 a 59 anos.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) tem acometido progressivamente
homens e mulheres que estão na faixa etária de 50 a 59 anos. Neste sentido, é importante conhecer
as representações sociais dessas pessoas, para melhor compreender suas vulnerabilidades à
infecção pelo HIV e o modo como agem diante desta epidemia. Este estudo pautou-se nos seguintes
objetivos: identificar situações de vulnerabilidade em relação ao HIV/aids entre homens e mulheres
de 50 a 59 anos, soropositivos(as) e soronegativos(as); apreender as representações sociais desses
sujeitos sobre aids e, conhecer as implicações das representações sociais para aids na
vulnerabilidade desses indivíduos. O estudo é quantiqualitativo, com abordagem multimétodos,
fundamentado na Teoria das Representações Sociais, gênero, geração e no conceito de
vulnerabilidade proposto por Mann. A pesquisa foi desenvolvida em Salvador/BA, tendo como sujeitos
85 homens e mulheres com 50 a 59 anos, soropositivos(as) e soronegativos(as) para o HIV, que
compareceram entre os meses de dezembro/2005 a abril/2006 ao Centro de Referência Estadual em
IST e aids. Os dados foram coletados através do Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) e da
entrevista semiestruturada, sendo os mesmos submetidos a análise fatorial de correspondência
(AFC) e a análise de conteúdo temática, respectivamente. Para o TALP foram utilizados cinco
estímulos indutores: aids, sexo, sexualidade, práticas sexuais e vulnerabilidade ao HIV/aids. As
respostas foram processadas no software Tri-Deux-Mots, com as seguintes variáveis: sexo, opção
sexual, escolaridade, idade, religião e condição sorológica para o HIV. A AFC demonstrou que só
houve significância na oposição de respostas para as variáveis sexo e opção sexual. Na análise,
evidenciou-se que os homens destacaram um aspecto social relacionado a aids (“preconceito”),
enquanto que as mulheres enfatizaram os desconfortos orgânico e psicológico (“doença contagiosa”
e “doença ruim”). Para os indivíduos que se declararam homossexuais e bissexuais, a aids remete
aos aspectos negativos da doença, uma vez que esta é uma “doença contagiosa”, “incurável”, “ruim”
e que causa “preocupação”. Os condicionantes de gênero e geracionais foram identificados nas
representações sociais para o sexo, sexualidade e práticas sexuais, sendo estes representados por
elas como “normal” e para eles como “prazer”. A soropositividade para o HIV representa para as
mulheres o fim das atividades sexuais, entretanto, para os homens, não traz muitas repercussões na
esfera da sexualidade. Grande parte dos sujeitos reconheceu o risco do “sexo desprotegido” e a
importância da utilização da “camisinha”. Constatou-se que a maioria dos soronegativos não se
percebe vulnerável ao HIV/aids, sobretudo, por considerar que esta é uma “doença de jovens”. As
principais situações de vulnerabilidade ao HIV identificadas pelos sujeitos foram o excesso de
confiança no(a) parceiro(a), a dificuldade de inserir o preservativo nas relações estáveis, relações
sexuais desprotegidas com a “mulher da rua” e/ou com a “mulher de rua” e a participação em orgias.
Diante dos achados, reafirma-se a importância das implicações das representações sociais na
vulnerabilidade dos indivíduos que se encontram com idade entre 50 a 59 anos, sobretudo, para
subsidiar atividades educativas e a formulação de políticas públicas para a prevenção e o controle da
epidemia de HIV/aids nessa faixa etária.

Acesso ao texto integral:
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http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=35742
Nº de Classificação: 4496
SANTOS, Moelisa Queiroz dos. A enfermagem e o paciente com dor torácica: convivendo com os
sentimentos no cotidiano do cuidado. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2005. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: A percepção do processo psicoafetivo exige uma abordagem integral do enfermeiro,
através envolvimento, sensibilidade e compromisso com o outro em quanto ser humano. O trabalho
teve como objetivos conhecer a percepção da(o)s enfermeiras(o)s sobre as emoções dos pacientes
com dor torácica na vivência de trabalho em unidades de tratamento intensivo de cardiologia e
identificar nos cuidados de enfermagem prestados aos pacientes com dor torácica, em unidades
especializadas em cardiologia, aqueles relacionados às necessidades emocionais. Trata-se de um
estudo qualitativo, descritivo, desenvolvido em um hospital filantrópico da Cidade de Salvador-Ba,
durante o segundo semestre de 2005. Utilizou-se como técnica para a coleta de dados a História Oral
Temática e a entrevista semi-estruturada gravada. Os dados foram categorizados através da análise
de conteúdo temática e teve como referencial a Teoria dos Sentimentos de Heller (1993). Os
discursos de onze enfermeiros foram agrupados em seis grandes temas: o trabalho em cardiologia,
identificando o fascínio tecnológico como influenciador na escolha pela cardiologia e a satisfação
profissional relacionada ao status inerente ao domínio de tecnologias, e ainda o conflito entre as
dimensões objetivas e subjetivas que envolvem o “emaranhado tecnológico”; a dor e angústia,
reconhecendo a dor torácica como do tipo opressiva, de forte intensidade e angustiante, relacionando
as diversas formas de manifestação da dor com os determinantes sociais, em destaque as diferenças
na expressão entre os gêneros; os sentimentos de quem cuida, revelando o comportamento do
enfermeiro direcionado para o não envolvimento enquanto relação humana, valorizando as ações
instrumentais, mesmo diante de alguns sentimentos que vivencia durante a dor do outro; percepção
dos sentimentos pelos enfermeira(o)s, foram citados como manifestações mais freqüentes dos
sentimentos as expressões faciais de dor e medo, além de modificações na fala e atitudes corporais;
sentimentos relacionados ao momento da dor, foram relacionados de acordo com a classificação de
Heller (1993): o medo da morte vinculado ao comprometimento cardíaco, a ansiedade relacionada ao
risco de vida e à indefinição do que pode vir a acontecer diante de um problema no coração;
cuidando dos sentimentos, destacam os cuidados de enfermagem que estão direcionados a atender
as necessidades emocionais do paciente com dor torácica: Deixar o paciente informado sobre o que
está acontecendo com ele, o seu prognóstico, ações que serão desenvolvidas, possibilidades
terapêuticas e diagnósticas, além do conhecimento das limitações e condução da vida após o evento
coronariano. Assim o caráter comunicativo do cuidado se destaca dentre todas as ações e para isto
faz uso do diálogo e também do modo não verbal - o toque. Os pressupostos do estudo foram
comprovados com a análise dos dados: os enfermeiros reconhecem a importância do atendimento
das necessidades emocionais na medida em que atribuem como valor entre nove e dez para o grau
de importância, a tecnologia continua sendo a prioridade das ações de enfermagem e em algumas
situações as relações intersubjetivas continuam sendo delegadas ao plano secundário dos cuidados
de enfermagem, embora sejam identificadas como a ação mais efetiva no atendimento às
necessidades emocionais.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46227
Nº de Classificação: 4497
SILVA, Anna Karina Lomanto Rocha. Sistematização da assistência de enfermagem: significado
para a(o) enfermeira(o). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. 112
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: Esta é uma pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, que investigou o
significado da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) enfermeira(o)s, tendo por
objetivo compreender o significado atribuído por ela(e)s sobre a SAE. O estudo foi realizado em um
hospital privado de médio porte na Cidade do Salvador, no período de junho a agosto de 2004, cujos
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sujeitos foram dez enfermeira(o)s de unidades de internação, que desenvolvem as etapas da SAE e
concordaram participar do estudo. O critério de seleção foi, o de ter experiência na instituição e com a
SAE como um instrumento de trabalho há mais de três anos. Utilizou como instrumento de coleta de
dados um roteiro para entrevista semi-estruturada, cujos dados foram analisados com base no
referencial do interacionismo simbólico, buscando a apreensão desses significados. Os resultados
revelaram que a instituição implementa a SAE como um importante instrumento norteador da
assistência com sucesso e eficácia. No entanto, existem algumas dificuldades relatadas pela(o)s
enfermeira(o)s como a necessidade de otimização do trabalho. Dentre os significados atribuídos
destacaram-se: a melhora da qualidade da assistência prestada ao cliente; a resistência a mudanças;
a complexidade do processo; atendimento individualizado; a questão do tempo dispendido para
desenvolver o modelo; a motivação da chefia de enfermagem e a SAE como direcionador do trabalho
da(o) enfermeira(o). Diante disso recomendo a realização de estudos de caso, comparando a
assistência prestada com a da SAE, a manutenção das reuniões, incentivado o aprofundamento dos
conhecimentos, investigação sobre como os usuários percebem a qualidade dos cuidados através
dessa metodologia e continuar investindo na motivação para desmistificar os simbolismos sobre a
questão do tempo e preenchimento dos impressos necessários a efetivação do processo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46224
Nº de Classificação: 4498
JESUS, Elcimara Amorim de. A satisfação no trabalho em auditoria de enfermagem. Salvador.
Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Ângela Tomiko Sato
RESUMO: O trabalho exerce um importante papel em nossas vidas, a satisfação no trabalho é um
fenômeno complexo por ser relacionado a vários fatores que variam de pessoa para pessoa. O grau
de satisfação no trabalho pode variar significativamente entre profissões e, inclusive, entre
especialidades dentro de uma mesma profissão. A auditoria de enfermagem, recentemente
reconhecida como uma especialidade da enfermagem, tem atraído muitas enfermeiras que, em busca
de novas oportunidades de trabalho estão exercendo a auditoria muitas vezes como sua principal
atividade profissional. Para avaliar a satisfação no trabalho em auditoria de enfermagem realizou-se
um estudo descritivo com abordagem quantitativa, que teve como objetivo geral avaliar a satisfação
no trabalho de enfermeiras que atuam em auditoria interna em hospitais de Salvador. A coleta de
dados processou-se em dois hospitais gerais, privados, um de médio porte e outro de grande porte.
Os dados foram coletados através do questionário de Levantamento Diagnóstico do Trabalho – LDT,
baseado no modelo das características do trabalho formulado por Hackman e Oldham, que foi
traduzido e validado para o português por Rodrigues em 1994. A amostra foi composta por 20
enfermeiras auditoras, todas do sexo feminino, com idade entre 25 e 45 anos, com média de 10 anos
de formadas e média de 3 anos de atuação em auditoria.. A análise dos dados deste estudo revelou
que as auditoras estudadas estão satisfeitas com o trabalho em auditoria, sendo que, dos itens
avaliados, os que tiveram maior significância, em ordem decrescente, foram: a Significância
Percebida do Trabalho, os Contatos provenientes do trabalho, o Conhecimento dos Resultados do
Trabalho, a Satisfação com o Ambiente Social, com a Supervisão, o Significado da Tarefa, a
Necessidade de Crescimento Profissional. As auditoras pesquisadas estão menos satisfeitas com o
Feedback extrínseco do trabalho e demonstraram um baixo Potencial de Motivação no trabalho em
auditoria.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46228
Nº de Classificação: 4499
RIBEIRO, Aldacy Gonçalves. O sentido do ser-mulher-puérpera no método mãe canguru.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: O Programa de Atenção Humanizada ao Recém-nascido Prematuro e de Baixo Peso,
mais conhecido como Metodologia ou Método Mãe Canguru (MMC), incorporado por várias
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maternidades brasileiras, preconiza precoce e constante contato pele a pele entre mãe e recémnascido, pelo tempo que ambos demonstrem ser prazeroso e suficiente. Tem como objetivos:
aumentar o vínculo mãe-filho; estimular o aleitamento materno; melhorar o controle térmico de
prematuros; reduzir o número de recém-nascidos em unidades de cuidados intermediários; diminuir
os índices de morbi-mortalidade neonatal e favorecer aos pais maior competência e confiança,
quando do cuidado domiciliar. É uma estratégia do Ministério da Saúde que prioriza a atenção ao
recém-nascido, mas que tem como protagonista a mãe. Vivenciando o cotidiano hospitalar com as
mães no MMC, percebia-se a ansiedade quanto ao afastamento do convívio familiar, medo do
agravamento do quadro clínico do recém-nascido, a culpa pelo nascimento prematuro, os momentos
de explosão de alegria e/ou tristeza pelo ganho ou perda ponderal do (a) filho (a), a preocupação com
a vida conjugal, situações somadas à multiplicidade de papéis, agora socialmente mais cobrados,
devido a nova constituição familiar. Este estudo fenomenológico tem como objeto o sentido do sermulher-puérpera no Método Mãe Canguru e objetiva compreender a vivência de mães na 2ª fase do
MMC. O referencial teórico é baseado em estudiosas (os) da temática e o referencial teórico-filosófico
foi iluminado pelo pensamento heideggeriano expresso em Ser e Tempo. A entrevista
fenomenológica foi realizada no alojamento canguru de um hospital público do interior do Estado da
Bahia, tendo como depoentes mães inseridas na segunda etapa do MMC. As questões que
nortearam a entrevista foram: Como é para você ser mãe deste bebê prematuro? Como tem sido
participar do Método Mãe Canguru? Na interpretação hermenêutica, compreendeu-se que o sentido
de ser-mulher-puérpera no MMC, em seu cotidiano vivencial, foi desvelado pelo temor, pelo falatório,
pela solicitude, pela angústia, modos de ser essencialmente ligados à temporalidade expressos nas
falas, nas lágrimas, nos sorrisos, nos silêncios, enfim, nas situações que mostraram o modo de ser de
cada uma. O estudo poderá beneficiar a unidade hospitalar envolvida, a estruturar melhor as etapas
desta metodologia de humanização, conhecendo o significado em ser-mulher-puérpera no MMC,
além de contribuir para ampliar a reflexão da comunidade acadêmica e de saúde quanto à forma de
implementação do Método. Destaco a importância deste Método para a saúde da criança e para o
aumento do vínculo familiar. Todavia, há de se considerar que, para seu pleno êxito, a vivência da
mulher nele inserida deva ser valorizada.
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SANTOS, Silvone Santa Bárbara da Silva. Avaliação da descentralização da vigilância
epidemiológica para a equipe de saúde da família. Salvador. Universidade Federal da Bahia.
Escola de Enfermagem, 2006. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Cristina Maria Meira de
RESUMO: Este estudo avalia a implantação da descentralização das ações de vigilância
epidemiológica (VE) para a equipe do Programa de Saúde da Família (PSF) no município de Feira de
Santana, Bahia. O referencial teórico está embasado na evolução histórica da concepção de
vigilância epidemiológica, descentralização e avaliação em saúde. Trata-se de uma pesquisa
avaliativa através de um estudo de caso, com uso de técnicas adaptadas de análise temática e
avaliativa, sendo adotado o modelo político da análise de implantação. Os dados primários foram
obtidos através de entrevista semiestruturada com os gestores da secretaria municipal da Saúde e
trabalhadores do PSF e os dados secundários através da análise de documentos. A pesquisa
demonstrou que a VE é compreendida dentro de três eixos: como uma prática voltada para o poder
de polícia médica; como uma vigilância voltada para o controle das doenças transmissíveis e como
vigilância de riscos e danos. Apesar das capacitações técnicas serem consideradas como um
aspecto positivo para a descentralização, estas não contribuíram para remover a representação de
que as ações de VE estão restritas ao controle de doenças. Os atores da pesquisa reconhecem a
descentralização como necessária e apontam algumas dificuldades, a exemplo da precária infraestrutura das unidades de saúde, flexibilização das relações de trabalho e rotatividade dos
trabalhadores da saúde. Quanto à capacidade de intervenção confirma-se um desempenho positivo
da equipe no PSF, ainda que relacionada à detecção da doença e adoção de medidas de controle.
Conclui-se que é possível descentralizar a VE para a equipe do PSF, muito embora esta ainda não
tenha ocorrido de forma efetiva, se caracterizando muito mais como uma desconcentração de
atividades. Para que a descentralização das ações de vigilância epidemiológica resulte em maior
impacto na proteção da saúde da população, as responsabilidades entre os gestores e os
trabalhadores de saúde deverão ser compartilhadas e claramente definidas, ultrapassando o campo
das intenções normativas, para se tornar uma realidade concreta.
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CALASANS, Maria Thaís de Andrade. A dor do recém-nascido no cotidiano da unidade de
terapia intensiva neonatal. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006.
90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: A dor é considerada uma experiência subjetiva e pessoal. O recém-nascido é o paciente
mais vulnerável a dor, por não ter habilidade para se proteger ou manifestar verbalmente sua
insatisfação frente a uma situação dolorosa. Os profissionais que trabalham na Unidade de
Tratamento Intensivo Neonatal devem estar atentos às alterações comportamentais e fisiológicas que
costumam acompanhar o episódio doloroso, além de saber utilizar instrumentos de avaliação e
mensuração da dor nessa faixa etária. Este estudo tomou como objeto o significado atribuído pela
equipe de saúde à dor do recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, tendo
como objetivo geral, compreender o significado da dor do RN para os profissionais de saúde nas UTI
neonatais de Salvador; e como objetivos específicos, identificar a concepção da dor do recémnascido para enfermeiras e médicos; observar o comportamento das enfermeiras e médicos frente à
dor do recém-nascido e descrever os registros das enfermeiras e médicos sobre a assistência
prestada frente à dor do recém-nascido. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório,
fundamentado na Teoria do Cotidiano de Michel Maffesoli, desenvolvido em duas Unidades de
Tratamento Intensivo Neonatal de Salvador. Os sujeitos foram 14 enfermeiras e 12 médicos que
atuavam nas unidades estudadas. Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada,
observação livre não-participante e coleta de dados em prontuários. Os dados obtidos nas entrevistas
foram analisados através da técnica de análise de conteúdo e triangulados com aqueles coletados
em prontuários e nos registros de notas de campo das observações livres. Foram levantadas 7
categorias: sentimentos ao cuidar de um recém-nascido com dor; interferência da relação afetiva no
cuidado prestado ao RN com dor; identificando a dor do recém-nascido; intervindo frente à dor do
recém-nascido; sinalizando para equipe interdisciplinar sobre a dor do RN; registrando sobre a dor do
recém-nascido; e significando a dor do recém-nascido. Foram encontrados sentimentos ambíguos ao
cuidar do recém-nascido com dor: sentimentos agradáveis, como o alívio e a realização; e,
desagradáveis, esses relacionados à dificuldade e impotência em tratar a dor. Os entrevistados, na
sua maioria, acreditam que o relacionamento afetivo interfere no cuidado prestado. Verbalizam
identificar a dor do recém-nascido através de parâmetros comportamentais e fisiológicos, nem
sempre realizando a identificação na sua prática diária. Quando reconhecem a dor, costumam tratá-la
através de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Os enfermeiros sinalizam a identificação
da dor para o médico, solicitando uma intervenção, enquanto os médicos relatam a sinalização
partindo da enfermagem, sem, entretanto, não considerar a equipe interdisciplinar. Nos 18
prontuários analisados, foi constatado que o registro do processo álgico é deficiente, sem relato da
avaliação da dor e dos efeitos obtidos com o tratamento. Os profissionais parecem ter dificuldade em
significar a dor do recém-nascido, associando esse significado ao conhecimento técnico-científico.
Conclui-se que os profissionais de saúde ainda têm dificuldades no manejo adequado da dor e que o
significado atribuído por eles à dor na fase neonatal, interfere na sua prevenção, avaliação e
tratamento.
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AMARAL, Juliana Bezerra do. O significado do cuidar/cuidado paliativo de idosos
hospitalizados: história oral de enfermeiras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2006. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender o significado atribuído pelas enfermeiras ao
cuidar/cuidado paliativo de idosos hospitalizados, tendo como eixo referencial a antropologia cultural
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e a história oral temática. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratório-descritiva com
abordagem qualitativa na análise de seus dados, tendo como campo de investigação um Centro
Geriátrico de referência do Ministério de Saúde para o atendimento de idosos de uma Instituição
Hospitalar filantrópica da Cidade do Salvador - Bahia. Os depoimentos dos sujeitos, dez enfermeiras,
foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas, gravadas. Dos depoimentos das
colaboradoras emergiram cinco temas: O primeiro, significado do cuidado paliativo para as
enfermeiras, foi interpretado como cuidado de conforto, cuidado para boa morte, trazendo uma
abordagem psicobiológica da assistência, envolvendo uma equipe multidisciplinar. O segundo,
participação da família dos idosos nos cuidados paliativos, revelou que a maioria dos sujeitos
envolvem os familiares na assistência e os preparam progressivamente para lidar com a morte do
familiar idoso. Quanto aos próprios idosos, a maioria das entrevistadas crê que estes não precisam
ser informados da sua condição de paciente terminal. As entrevistadas revelaram também que os
familiares não devem participar de todos os cuidados, avaliam que determinados procedimentos
realizados pelos familiares podem levar a complicação do quadro clínico. Sobre esse tema, os idosos
nem foram contemplados nos seus discursos. No terceiro tema, os sujeitos deixaram evidente que o
domicílio é o melhor local para os idosos em condições terminais passarem o final de suas vidas,
entretanto, diante da realidade do abandono dos pacientes pelos familiares, o hospital foi considerado
o local mais adequado. A quarta categoria, sentimentos que emergem durante o cuidado, evidenciou
que os sentimentos de angústia, negação, frustração, aprendizado e conforto surgem durante a
prestação dos cuidados paliativos dos pacientes idosos, sendo a morte encarada de acordo com os
aspectos da religiosidade e cultura. O quinto e último tema, dilemas éticos e bioéticos dos cuidados
paliativos, aborda e discute situações de prolongamento artificial da vida, alimentação do idoso sem
possibilidade de cura, negligência de informações e o princípio do duplo efeito na prática das
entrevistadas. Os resultados desta pesquisa demonstram que, apesar dos avanços tecnológicos e
científicos, os profissionais ainda estão em busca do conhecimento e aperfeiçoamento necessário
para cuidar de idosos em condições terminais, sendo necessário a prática da abordagem holística na
assistência do indivíduo, contemplando a família nesse contexto, no intuito de proporcionar aos
idosos um cuidado com dignidade enquanto existir vida e no processo de morte.

Acesso ao texto integral:
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CERQUEIRA, Mariane de Carvalho Machado. Avaliação da qualidade do Programa de Controle
de Infecção Hospitalar em hospitais públicos de Salvador. Salvador. Universidade Federal da
Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Vera Lúcia Peixoto Santos
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a qualidade do Programa de Controle
de Infecção Hospitalar (PCIH) nos hospitais públicos, estaduais de Salvador, Bahia, quanto à
estrutura, processo e resultado; e, como objetivos específicos, identificar a interferência da estrutura,
do processo e do resultado na qualidade do PCIH e avaliar a qualidade global em relação aos níveis
de desempenho do PCIH. Trata-se de um estudo avaliativo, descritivo, que utilizou o método
quantitativo e, como referencial teórico, a concepção sistêmica de avaliação da qualidade baseada
nas dimensões: estrutura, processo e resultado. Como técnica de pesquisa, utilizou-se a entrevista
aos membros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e como instrumento para coleta
dos dados foi aplicado um formulário, além de observações e constatação de documentos,
verificando se as práticas sob avaliação faziam parte da rotina de trabalho do SCIH. O formulário
refere-se a um recorte da Portaria nº 1083/04 da SESAB, sendo selecionada a unidade temática
PCIH. Esta Portaria teve sua 1ª edição publicada em 2001, ocasião em que foi validada por técnicos
da SESAB, do Ministério da Saúde e de várias Secretarias Estaduais. Seus critérios de avaliação
foram baseados na literatura científica especializada e na literatura oficial brasileira. Conclui-se que a
qualidade média alcançada pelo PCIH, na unidade temática analisada, nos hospitais públicos
estaduais, acima de 100 leitos, de Salvador, no nível 1 foi de 81,71%, determinando um nível de
desempenho bom, valor acima da hipótese deste estudo, no nível 2 foi de 57,68%, valor considerado
regular e no nível 3, foi de 23,12%, considerado insuficiente, nos níveis 2 e 3, os valores encontrados
estão abaixo da hipótese deste estudo. As variáveis de estrutura interferiram negativamente na
qualidade do PCIH apenas no nível 3, levando a um resultado insuficiente neste nível. As variáveis de
processo causaram interferência nos níveis 2 e 3 e, na maioria, as variáveis de resultado não foram
atendidas no nível 1 e em 100% do nível 2. Observou-se que, quanto maior o nível de desempenho,
menor é o atendimento as questões de estrutura, processo e de resultado.
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MAEDA, Dirce Yurico. Preceptoria no curso de residência em enfermagem: competências da
enfermeira. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. [102] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumêt
RESUMO: As preceptoras são as principais articuladoras e responsáveis pela transformação social
das residentes no curso de Residência em Enfermagem, porém, a atividade ainda é pouco
conhecida. Este estudo descritivo, analítico, de abordagem qualitativa, tem como objetivo estudar as
competências necessárias para a enfermeira preceptora, no desenvolvimento de suas atividades no
curso de residência em enfermagem, do Hospital da Cidade, localizado na cidade do Salvador. A
análise de dados possibilitou a identificação de três categorias: Preceptoria em Curso de Residência
como processo de trabalho em enfermagem; Competência como um saber agir e reagir em busca da
qualidade das praticas de preceptoria; Competências necessárias para a preceptoria em Curso de
Residência em Enfermagem. Os resultados evidenciaram que, apesar das preceptoras conhecerem
pouco sobre as práticas pedagógicas contemporâneas, elas têm utilizado práticas inovadoras de
competências emergentes, recomendadas por estudiosos como Lê Boterf, Bunk, Perrenoud, e
Fernandes. Apontaram também para a necessidade de sistematização da atividade de preceptoria
para uma uniformização nas orientações e conhecimentos socializados com as residentes,
acompanhamento individualizado e considerar a heterogeneidade de formação. Constatamos que os
requisitos mínimos para o desenvolvimento da atividade de preceptoria são: ter o curso de
especialização e experiência na área e gostar de ensinar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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CARVALHO, Simone Cardoso Passos de. Morte encefálica: situações eticamente conflituosas
vivenciadas por enfermeiras e familiares. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2006. [107] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci de Oliveira
RESUMO: Este estudo emergiu das inquietações oriundas do cuidar das famílias dos pacientes na
condição de morte encefálica. Percebia que ao cuidar das famílias surgia uma série de dilemas
morais que não entendia como conduzir. Teve como objetivo Conhecer os dilemas morais, das
enfermeiras, emergentes no cuidado da família dos pacientes na condição de morte encefálica a
partir da perspectiva da bioética de proteção latino-americana. Trata-se de um estudo qualitativo,
descritivo. As participantes foram as enfermeiras das unidades de terapia intensiva de um hospital de
grande porte da cidade de Salvador, referência para trauma. Para coleta de dados utilizei a técnica de
entrevista semi-estruturada segundo roteiro pré-estabelecido. Para compreensão dos dados foram
utilizadas as análise ideográfica e nomotética proposta por Martins e Bicudo, de onde emergiram três
categorias com suas respectivas sub categorias: Categoria 1 - Dilemas emergentes das enfermeiras
na vivência com as famílias dos pacientes na condição de morte encefálica, as sub categorias são;
alteridade, responsabilidade, implicações éticas e legais, respeito ao momento de crença, a distância
entre a compreensão e o respeito à autonomia e tomada de decisão. Categoria 2 - Cuidando do
paciente na condição de morte encefálica, as sub categorias são; o cuidado técnico, consciência da
morte, motivação para cuidar e limites profissionais e a Categoria 3 - Desconfiança sobre:
organização do sistema de transplante e no agir da equipe, e as sub categorias são; as enfermeiras
revelam desconfiar da organização do sistema de transplante e a família revela desconfiança no agir
da equipe. Nas considerações finais conheci os dilemas morais das enfermeiras emergentes na
vivência com as famílias dos pacientes na condição de morte encefálica no seu espaço de cuidar
como um agir protetor.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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MOREIRA, Michelle Araújo. Amamentar com fissuras mamárias: significado para primíparas.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: A amamentação é um processo complexo que incorpora valores sociais, culturais,
econômicos e políticos, mas se faz necessário considerar o ser-mulher-primípara como ser decisório,
valorizando sua vivência. Os programas de Incentivo à Amamentação, no Brasil, enfatizam aspectos
biologicistas, apesar das novas estratégias criadas, a exemplo do aconselhamento em amamentação,
favorecendo a assistência humanizada, valorizando a mulher como núcleo do processo e, portanto,
capaz de optar pela permanência ou substituição da amamentação, na vivência das fissuras. Minha
experiência profissional, atrelada à vivência pessoal e singular, no processo do amamentar com
fissuras, deu origem a este estudo fenomenológico, momento em que defini como objeto o significado
da amamentação para primíparas que vivenciaram fissuras mamárias e que amamentaram, tendo
como objetivo compreender o significado que primíparas atribuem à manutenção da amamentação,
tendo vivenciado fissuras mamárias. O referencial teórico-filosófico teve como pilar as idéias do
filósofo Martin Heidegger, expressas na obra Ser e Tempo. A entrevista fenomenológica, ocorrida em
janeiro de 2006, foi realizada no domicílio de oito primíparas, que vivenciaram fissuras e que
amamentaram. As questões norteadoras foram as seguintes: Como foi para você amamentar, tendo
fissuras mamárias? Como você se sentiu amamentando nessa situação? À luz dos conceitos
heideggerianos, caminhei para a interpretação compreensiva, momento em que percebi que o
significado da amamentação, atribuído pelas primíparas, na vivência das fissuras mamárias, baseado
no modo existencial de ser-com, foi desvelado pelos modos de ser da pre-sença, do ser-aí. Assim
sendo, surgiram: a facticidade, a ocupação, a transcendência, a de-cadência, o temor, o cuidado, a
existência inautêntica, a fuga, a angústia, o falatório, a curiosidade, a ambigüidade, a solicitude e a
temporalidade. Percebi a tristeza diante do aparecimento da fissura, demonstrando impotência por
parte da mulher em resolver tal patologia, a felicidade pela continuidade na prática do amamentar,
apesar da vivência de dor, desconforto, perpetuando o mito do amor materno, a manutenção da
amamentação em benefício da (o) filha (o), o apoio ambíguo por parte da família, cônjuge, outras
nutrizes e equipe multidisciplinar, o desejo velado pela suspensão de amamentar, decorrente da
pressão social, o valor nutricional do leite materno e, conseqüentemente, o adequado
desenvolvimento nutricional da (o) filha (o), atuando como compensadores pela manutenção da
amamentação, a tentativa de suspensão justificada pela ausência de leite materno e/ ou rejeição do
seio pela criança, o desconhecimento dos cuidados com a mama, posição e pega corretas no
momento do amamentar. O estudo contribuirá para que familiares e profissionais assistam o sermulher primípara na vivência das fissuras, compreendendo-a como ser único, refletindo sobre as
ações executadas, entendendo a mulher no seu possível. O processo do amamentar com fissuras
mamárias, vivenciado pelo ser-primípara, constitui-se numa prática que envolve um componente
biológico e que ultrapassa as dimensões do físico, em busca do significado atribuído pelo seu ser,
baseado no modo existencial do cotidiano.

Acesso ao texto integral:
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LIMA, Adriana Braitt. O sentido de vida do familiar do paciente crítico. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 207 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci de Oliveira
RESUMO: Este estudo é o resultado das reflexões acerca das vivências como estudante e
profissional de enfermagem, atuante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), durante 10 anos. As
inquietações quanto ao atendimento de enfermagem aos familiares de pacientes críticos, revelaramme a necessidade de um sentido de vida para esse sujeito frente à situação concreta de um familiar
na condição de paciente crítico na UTI. Considerando tratar-se de uma pesquisa exploratória
descritiva, estabeleci como objetivos: compreender o sentido de vida do familiar do paciente crítico na
UTI diante da Tríade Trágica: culpa, sofrimento e morte; identificar os conteúdos de sentido de vida,
fundamentada na Análise Existencial de Viktor Emil Frankl. Assim, utilizei na trajetória metodológica,
uma abordagem qualitativa e a análise de conteúdo. Realizei a coleta de dados em um hospital
privado, na cidade de Salvador, através de entrevista semi-estruturada, com seis familiares de
pacientes críticos. Na compreensão dos significados, guiada pela Configuração Triádica de Vietta
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(humanismo, existencialismo e personalismo), à luz da Análise Existencial de Viktor Frankl, surgiram
categorias empíricas: o vazio existencial, o sofrimento, a culpa, a morte, o sentido de vida e a
assistência na UTI. A construção dessas categorias resultou da apreensão das subcategorias,
também, empíricas: o desvelar de uma situação concreta, a gravidade do familiar, o Deus
inconsciente, os momentos de reflexão, a responsabilidade, o arquivo eterno, as formas de encontrar
sentido na existência e a UTI, como espaço de cuidar e morrer. Nas considerações finais, compreendi
que o familiar do paciente crítico, na UTI, encontra o sentido de vida diante da Tríade Trágica,
respondendo às questões da existência, de modo positivo e responsável. Forças espirituais, a
existência do seu Deus interior, a criação de alguém, a realização de algo, o amor dedicado ao seu
enfermo, as lembranças dos momentos plenos de realizações são conteúdos de sentido para sua
vida. Entendi, então, que essa missão da enfermeira traz a possibilidade de atender ao familiar do
paciente crítico de maneira mais humana, ajudando-o no enfrentamento do seu sofrimento com o
mesmo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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GOMES, Maria de Lourdes de Freitas. Práticas discursivas de planejamento na gestão de serviço
de enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Cristina Maria Meira de
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso múltiplo, de natureza qualitativa. O objetivo geral da
investigação foi analisar a prática discursiva do planejamento na gestão do serviço de enfermagem
na organização hospitalar. Especificamente busca-se identificar as abordagens de planejamento na
prática discursiva das enfermeiras gerentes; identificar como as enfermeiras gerentes utilizam o
planejamento na gestão do serviço de enfermagem; analisar a prática discursiva do planejamento no
serviço de enfermagem à luz das abordagens de planejamento disseminadas no setor saúde e
analisar a coerência entre a prática discursiva do planejamento no serviço de enfermagem e as
diretrizes estabelecidas na organização hospitalar. O ponto de partida é a evolução histórica do
planejamento desde a sua origem, na organização social do Estado, até sua utilização na
administração. Adota-se a etnometodologia como concepção teórica que norteou a análise dos
achados. Os procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa bibliográfica; a revisão de
literatura e a pesquisa empírica. A pesquisa empírica sustenta-se no tripé: entrevistas semiestruturadas, observação de campo e análise documental. Os espaços da investigação foram três
hospitais da cidade do Salvador com natureza econômica e finalidade distintas. Os sujeitos do estudo
foram as enfermeiras gerentes, chefes e coordenadoras de unidades, além do gestor máximo da
organização. A análise da prática discursiva ocorreu inicialmente através da identificação dos temas
relacionados ao planejamento em cada unidade de análise pré-selecionada. No segundo momento
relaciona-se as abordagens do planejamento em saúde das enfermeiras gerentes com a da
organização hospitalar. Os resultados deste estudo revelam que não existe predominância das
abordagens de planejamento em saúde encontradas na literatura com a prática discursiva das
enfermeiras gerentes; que a estrutura e finalidade da organização influenciam na adoção da
abordagem de planejamento utilizada; que há indícios de formas instituintes de planejamento pelas
enfermeiras gerentes, o que aqui se considera como um planejamento aprendente. Demonstra-se
que, ainda que nas suas práticas discursivas as enfermeiras destaquem a importância do
planejamento, a visão revelada pelas mesmas é restrita e a prática não se direciona para uma
estratégia de superação dos diferentes modos de como conduzir a gestão dos serviços de
enfermagem para um objetivo compartilhado e que, ao ser disseminado, atenda aos interesses dos
serviços de enfermagem e da organização hospitalar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4509
FERNANDES, Fátima Maria Nery. Prevalência da infecção hospitalar em Unidade de
Neonatologia de Salvador e região metropolitana. Salvador. Universidade Federal da Bahia.
Escola de Enfermagem, 2004. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
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RESUMO: Infecção Hospitalar (IH) é importante causa de morbidade e mortalidade no período
neonatal, por ser mais freqüente, em virtude dos riscos relacionados às condições imunológicas; aos
procedimentos diagnósticos e terapêuticos e a qualidade dos cuidados dispensados. Considerando
ser um tema que vem sendo objeto de preocupação dos profissionais de saúde, resolveu-se realizar
um estudo com objetivo de analisar a prevalência das IH em unidades de neonatologia de instituições
de saúde de Salvador e Região Metropolitana. Realizou-se um estudo transversal que incluiu todos
os neonatos internados em 17 Instituições de Saúde de Salvador e Região Metropolitana, em outubro
de 2001.Foram utilizados dados secundários da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, onde os
critérios utilizados para diagnosticar as infecções, foram do CDC e do Ministério da Saúde.
Encontrou-se uma prevalência de 30% (52) dos neonatos com IH e 35,6% (62) episódios de IH. A
maior freqüência de IH foi encontrada nas instituições públicas 73% (38). Das 62 infecções ativas, a
infecção do trato respiratório foi a mais prevalente com 8,62% (15), seguida das infecções perinatais
inespecíficas e sistêmicas com 7,5% (13) e de pele com 5,17% (9). Apenas 30.7% dos neonatos com
IH dispunham de resultados microbiológicos nos prontuários. Os principais microrganismos
identificados foram os Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa e Candida sp com 20%
cada Dos neonatos estudados, 56,9% (99) faziam uso de antimicrobiano no dia da pesquisa Os
antimicrobianos mais frequentes no tratamento das IH dos neonatos foram as Penicilinas sintéticas
com 24,5%, seguido dos amonoglicosídeos com 16,3% e cefalosporinas com 14,3%. Verificou-se
associação positiva significante entre neonatos prematuros, internados em unidade de tratamento
intensivo e semi intensivo, e em uso de procedimentos invasivos, com a infecção hospitalar. Esses
resultados demonstram a necessidade de ações de impacto como: medidas de prevenção e controle,
levantamento dos agentes causais das IH, promoção de campanhas educativas, implementação de
um sistema de vigilância epidemiológica efetivo para acompanhar a evolução do problema e
estabelecer medidas apropriadas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4510
MOREIRA, Rita de Cássia Rocha. Compreendendo a mulher com doença hipertensiva específica
da gestação: uma abordagem fenomenológica. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Este estudo compreensivo emergiu do meu cotidiano profissional ao prestar assistência à
mulher no pré-natal. Teve, como objeto de estudo, o significado de risco gestacional para mulheres
em pré-natal de alto risco com diagnóstico de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG).
Utiliza uma abordagem fenomenológica heideggeriana pautado na obra Ser e Tempo e em referencial
teórico de outras(os) autoras(es) estudiosas(os) da temática. O objetivo foi compreender o significado
de risco gestacional para mulheres com DHEG. A coleta de dados foi realizada num hospital público
do município de Feira de Santana, na Bahia, e foram depoentes mulheres com diagnóstico clínico e
laboratorial de DHEG devidamente registrado em prontuário. A técnica de coleta de depoimentos foi a
entrevista fenomenológica, com as seguintes questões norteadoras: Como está sendo para a
senhora a gestação atual? Para a senhora como é estar gestante? E quanto ao seu estado físico e
emocional? Fale-me quanto ao risco da DHEG. Na análise compreensiva, a partir das unidades de
significação, a mulher mostrou-se no seu cotidiano como pessoa temerosa que nos momentos
constitutivos do temor segundo Martin Heidegger, tem pavor da possibilidade de ficar hospitalizada e
ser afastada de suas atividades cotidianas e da família. Tem horror à possibilidade de submeter-se a
um parto cirúrgico de urgência, e terror pela evolução negativa da doença, que poderia levá-la a
morte e de seu bebê. No que se refere ao relacionamento profissional/cliente, ficou desvelado que
esse encontro se dava de forma impessoal, objetiva e inautêntica. Ainda desvelou-se que a mulher,
apesar de estar portando a DHEG, vivenciava a gestação como algo importante e positivo, porque
depositava em Deus a fé e a esperança de um parto e nascimento sem complicações. Assim, esta
pesquisa tornou-se pertinente por oferecer a possibilidade de reflexão das(os) profissionais sobre o
atendimento à mulher com gestação de alto-risco, bem como pela possível incorporação dos
resultados nas áreas de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação em enfermagem, na
perspectiva de que o eixo assistencial possa estar vinculado à escuta, à valorização do outro como
ser único e singular, que, além da estrutura física e biológica, tem um pensar, um viver e um sofrer
por estar grávida e nessa fase, estar doente.

Acesso ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=185
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Nº de Classificação: 4511
PINTO, Karina Araújo. A prática da enfermeira em auditoria em saúde. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Cristina Maria Meira de
RESUMO: A auditoria é uma prática originária da contabilidade. Na área de saúde tem sido utilizada
desde a década de 20 com a finalidade de avaliar a qualidade da assistência prestada aos usuários
através da análise dos registros em prontuários. Atualmente, também contribui para o controle dos
custos hospitalares. Para enfermeiras esta é uma prática que se desenvolve de forma acelerada na
última década, no Brasil. A carência de estudos analíticos que abordem este campo de atuação,
associado ao movimento progressivo de inserção de enfermeiras nesta área, foi determinante na
motivação para realizar esta investigação. O estudo tem como objetivo geral conhecer a prática da
enfermeira em auditoria em saúde numa abordagem qualitativa. Foi realizado um estudo multicasos
em três lócus distintos: a auditoria interna de uma organização hospitalar, a auditoria externa do
comprador privado de serviços de saúde, e o sistema de auditoria do âmbito estadual do Sistema
Único de Saúde (SUS) na Bahia. Foram entrevistadas, com roteiro semi-estruturado, nove
enfermeiras auditoras e feita a análise de documentos que orientam ou norteiam esta prática nos
serviços e no sistema estudados. A hermenêutica-dialética sustentou a base metodológica em busca
de interpretar, em profundidade, o conteúdo dos discursos, para melhor entender o que fazem e
como fazem estas profissionais no exercício de sua prática. Os achados apontam que a prática da
enfermeira na auditoria interna do hospital privado é rotineira e repetitiva, e tem como foco a análise e
correção das contas hospitalares. As ações destas profissionais são direcionadas para evitar
desperdícios, reduzir custos e, principalmente, garantir que todos os procedimentos e equipamentos
reembolsáveis utilizados sejam efetivamente cobrados na conta hospitalar. Na auditoria externa, feita
pelo comprador privado de serviços de saúde, a prática das enfermeiras é mecânica e repetitiva,
baseada no ato de correlacionar as cobranças apresentadas nas contas hospitalares com os registros
efetuados nos prontuários dos usuários, tendo como finalidade a identificação de itens excedentes e
a redução dos valores a serem remunerados. Neste lócus as enfermeiras revelam que as condições
de trabalho são precárias. Na auditoria do SUS do estado da Bahia as enfermeiras são auditoras em
saúde pública. Atuam junto com a equipe multiprofissional numa prática dinâmica, com variados
instrumentos e objetos de análise e que se direciona para a análise da eficiência e eficácia dos
serviços públicos em saúde. As enfermeiras auditoras do SUS revelam que existe valorização de seu
papel dentro da equipe de trabalho e expressam satisfação no exercício desta prática. Enquanto que
a prática exercida pelas enfermeiras na auditoria do SUS parece promover profissionalmente o
aumento da auto-estima das enfermeiras, na auditoria privada, interna ou externa, as enfermeiras
demonstram insegurança, desmotivação e desgaste com o trabalho, onde suas ações se direcionam
para atender aos interesses de seus contratantes, e pouco se relacionam com a assistência prestada
pela equipe de enfermagem e com as necessidades do usuário. Considero que estamos em uma fase
intermediária, em um processo de construção do nosso perfil, valores e princípios como enfermeiras
auditoras e alerto para a necessidade de reflexão e discussão sobre este tema. Concluo esse estudo
com a certeza de que, se redirecionada, a prática da enfermeira auditora poderá se constituir em uma
intervenção de relevância para contribuir na qualidade da assistência de enfermagem e na atenção à
saúde da população, além de consolidar a implementação do SUS.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60265
Nº de Classificação: 4512
TORRES, Raimeyre Marques. Adesão ao tratamento: representações sociais de portadores de
diabetes mellitus. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. 205 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumet
CRUZ, Enêde Andrade da
RESUMO: Este é um estudo com abordagem quantitativa e qualitativa fundamentado na Teoria das
Representações Sociais, envolvendo multimétodos de coleta e multitécnica de análise dos dados.
Tem por objetivo: apreender as Representações Sociais construídas por portadores de diabetes
sobre a adesão ao seu tratamento e analisar esse processo a partir da estrutura das Representações
Sociais e da importância atribuída ao mesmo. Este estudo foi desenvolvido no Programa de Diabetes
do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil na cidade do Salvador – Bahia, no período de março a
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abril de 2005. Os sujeitos foram 60 portadores de diabetes que participaram do Teste de Evocação
Livre de Palavras, sendo que vinte deles, também participaram da entrevista semi-estruturada. As
palavras evocadas foram processadas pelo software EVOC e as entrevistas submetidas à Análise de
Conteúdo. Os dados processados no software possibilitaram extrair o núcleo central das
representações sociais da adesão ao tratamento do diabetes que de acordo com o senso comum,
assume significados como: tomar-remédio, fazer-dieta, aceitar-adoença. Das entrevistas emergiram
cinco categorias e 12 subcategorias que responderam aos objetivos propostos. Categoria 1 –
Descrição da Adesão aponta a pluralidade de orientações recebidas pelos portadores de diabetes,
sendo as orientações profissionais as mais lembradas, destacando os aspectos relacionados à
alimentação, a medicação, realização de atividade física e a educação em saúde e, também, a
influencia das emoções no controle do diabetes. Categoria 2 – Atributos Associados à Adesão revela
qualidades essenciais para que haja mudança de atitude com relação à adesão ao tratamento,
relacionada, em primeiro lugar, a necessidade de ter consciência de que é portador de diabetes,
levando-o a conhecer a doença e suas formas de tratamento. Categoria 3 – Aspectos Psicossociais
da Adesão indica sentimentos positivos, negativos e indiferentes e as expectativas dos portadores de
diabetes influenciando na adesão ao tratamento. Os sentimentos negativos se destacam e estão
relacionados aos estigmas que cercam a doença e as proibições. Já as expectativas giram em torno
da cura e das prováveis complicações. Categoria 4 – Viabilidade da Adesão revela as dificuldades e
as facilidades encontradas na adesão ao tratamento. Entre as dificuldades de adesão a condição
socioeconômica ocupa o primeiro lugar. Associam-se a esta dificuldade aspectos relacionados ao
tratamento, a pessoa diabética e a doença. A dificuldade de aceitar a doença crônica é um grande
obstáculo para uma adesão eficaz. Entre as facilidades, destacam-se os aspectos relacionados ao
tratamento, a pessoa diabética e os programas educativos. O acesso à medicação e o interesse em
se tratar facilitam a adesão. Os programas educativos aparecem como um apoio importante para a
aceitação da doença. Categoria 5 – Valorização da Adesão indica que a maioria dos portadores de
diabetes percebe os programas educativos como algo positivo. Tal consideração induz a necessidade
de um compromisso maior entre os profissionais de saúde e o portador de diabetes, visando motiválo a participar do seu tratamento de forma eficaz. De forma que o profissional visualize um
atendimento mais adequado a esses indivíduos embasado em seus valores e costumes com
conseqüente melhora das suas condições de vida e de saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46231
Nº de Classificação: 4513
FREITAS, Juliana de Oliveira. Método mãe-canguru: evolução ponderal de recém-nascidos.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. [107] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: Acompanhar o crescimento de recém-nascidos - RNs prematuros é algo complexo, já que
estes obedecem a um perfil de crescimento peculiar influenciado por fatores como a maturidade, as
condições clínicas e o suporte nutricional. O peso, importante variável de avaliação do crescimento, é
um fator norteador no planejamento da assistência neonatal, além de ser considerado como critério
de elegibilidade dentro do Programa Mãe-Canguru. Diante destas premissas, este estudo tem por
objetivo geral analisar a evolução ponderal de RNs prematuros inseridos na 2ª etapa do Método MãeCanguru – MMC, a partir do acompanhamento do crescimento ponderal no internamento, e ainda
analisar a possível influência do aleitamento materno exclusivo no ganho de peso. Trata-se de uma
pesquisa quantitativa, de seguimento prospectivo, realizado na Unidade Canguru de uma
maternidade pública do município de Feira de Santana. A população alvo foi composta por 22 RNs
prematuros inseridos na 2ª etapa do MMC, no período de março a agosto de 2005. Para coleta dos
dados foi utilizada a entrevista estruturada com as puérperas, mensuração semanal do peso dos RN
e investigação documental em prontuário. Os dados foram computados no banco construído no
Programa Epi-info e os principais resultados obtidos foram: 54,6% dos RN encontravam-se até o
momento da alta hospitalar abaixo do percentil 5 da curva de crescimento; a média do tempo para
atingir o peso mínimo foi de 5,2 dias; a média do tempo para atingir o peso de recuperação foi de
17,4 dias; a média do percentual de perda de peso foi de 9,8%; a média da velocidade relativa de
ganho de peso na 1ª etapa foi de 9 g/Kg/dia e na 2ª etapa foi de 13,2 g/Kg/dia; o percentual de
aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar foi 68,2%; a média da velocidade relativa de ganho
de peso dos RNs alimentados com leite da genitora na 2ª etapa foi de 11,9 g/Kg/dia e dos RNs
alimentados com leite da genitora complementado com leite pasteurizado pelo Banco de Leite
Humano foi de 14,5 g/Kg/dia. Este estudo revela a necessidade de acompanhar essa clientela
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específica em pequeno, médio e longo prazo. Para tanto, se faz necessário ampliar as discussões
sobre o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos prematuros como uma estratégia
de atenção básica em saúde, além de capacitar profissionais atuantes na assistência neonatal,
visando garantir-lhes uma atenção de qualidade extensiva a suas famílias.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4514
CARVALHO, Evanilda Souza de Santana. Cuidando de pessoas com feridas infectadas:
representações sociais da equipe de enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola
de Enfermagem, 2005. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
MUSSI, Fernanda Carneiro
RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, com o objetivo de apreender e analisar as
Representações Sociais elaboradas pelos profissionais da equipe de enfermagem que cuidam de
pessoas com feridas infectadas, através da determinação do núcleo central e sistema periférico.
Realizado em 3 unidades de saúde de Feira de Santana-Bahia, 2005. Foram coletadas evocações
livres de 132 profissionais de enfermagem, provocadas pela expressão “Cuidar de pessoas com
feridas infectadas” analisada pelo Software EVOC (Vergés, 1992). E entrevistas de 33 profissionais
as quais foram submetidas à análise temática de Bardin (2000). Os resultados apontam que a
estrutura das representações sociais sobre cuidar de pessoas com feridas infectadas tem como
elementos centrais dor, odor, cuidado e secreção. O termo cuidado aparece com o sentido de cautela
e precaução, sinalizando o receio do contágio confirmado pela presença de outros termos como
infecção, purulenta, contaminação, descuidado e sujeira. Cognições como apoio, carência, carente,
debilitado, dependência e insegurança constituem o sistema periférico, com conteúdos que resultam
das experiências concretas da prática entre quem cuida e quem é cuidado. Para a equipe de
Enfermagem o sujeito de seus cuidados é um “ser fragilizado” por dor física e psicológica, provocada
pelos odores da ferida e o isolamento social. Cuidar de pessoas com feridas infectadas, para os
sujeitos deste estudo, está representado por três categorias: “Cuidar como sofrimento”, por conviver
com uma pessoa sofrida e carente de atenção, pessoa discriminada e rejeitada, uma pessoa
envergonhada e constrangida, por sentir nojo e repulsa, temer o contágio, sentirse frustrado, inseguro
e impotente; “Cuidar como obrigação”, por cumprir papel profissional e por exigir um esforço para
atender o outro. E, “Cuidar como gratificação”, por aliviar o sofrimento do outro, sentir-se útil e
recuperar e cicatrizar a ferida. Conclui-se que, para eles cuidar dessas pessoas traz emoções
ambíguas, que vão da dor à gratificação e que, embora esses profissionais identifiquem as carências
dos seres cuidados, eles também são influenciados pela natureza repulsiva das feridas,
demonstrando através deste estudo que o que prevalece, ao cuidar dessas pessoas, é o sofrimento.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46230
Nº de Classificação: 4515
OLIVEIRA, Iaponira Cortez Costa de. Discursos de médicos e enfermeiros sobre direitos e
deveres de gestantes com HIV/aids no âmbito assistencial: uma abordagem bioética. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
SOARES, Maria Julia Guimarães Oliveira
RESUMO: A Bioética deve ter como princípio fundamental o respeito ao ser humano. Por ser
interdisciplinar, possibilita a reflexão do agir de profissionais de saúde no campo assistencial.Este
estudo teve como objetivos: investigar a compreensão de médicos e enfermeiros sobre os direitos e
deveres relacionados à assistência de gestantes portadoras de HIV/AIDS; identificar os direitos que
são levados em consideração na assistência prestada; verificar quais são os deveres recomendados
às gestantes com HIV/AIDS pelos participantes do estudo e analisar os discursos de médicos e
enfermeiros participantes do estudo à luz da Bioética. Trata-se de um estudo exploratório com
abordagem qualitativa, do qual participaram vinte profissionais de saúde – dez médicos e dez
enfermeiros do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba. Os
dados foram coletados nos meses de fevereiro e março de 2005, por meio da técnica de entrevistas,

33
com a utilização do sistema de gravação às quais foram analisadas qualitativamente, à luz da técnica
do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC. Da análise realizada, emergiram as seguintes idéias centrais:
direito a uma assistência integral, por uma equipe multidisciplinar, no ciclo gravídico-puerperal; direito
a um atendimento fundamentado nos princípios éticos e nas normas de biossegurança, pela equipe
de saúde; direito à informação sobre a doença, tratamento e garantia de medicamentos pelo SUS;
direito a uma assistência humanizada priorizando o acolhimento e o aconselhamento; deveres de
adesão ao tratamento da mãe/bebê, sexo seguro e de comunicar o diagnóstico a outros profissionais
de saúde e ao parceiro. O estudo evidenciou que as gestantes com HIV/AIDS devem ser respeitadas
na sua singularidade e ter os seus direitos assegurados igualmente a qualquer pessoa, no âmbito
assistencial, conforme assegura a Constituição da República Federativa Brasileira. Os resultados
mostraram também que médicos e enfermeiros reconhecem a importância de exercer uma postura
ética ao assistir a gestante com HIV/AIDS. Foi ressaltada ainda, a importância da observância dos
deveres por parte das gestantes com HIV/AIDS para uma adequada adesão ao tratamento.A partir da
compreensão do fenômeno investigado, este estudo enfocou a assistência de saúde pautada na
observância dos princípios da Bioética, ou seja, da autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça
e na garantia dos direitos e deveres de gestantes com HIV/AIDS. Portanto, visualizou a necessidade
de uma postura crítico-reflexiva de profissionais de saúde frente à assistência de gestantes com
HIV/AIDS no ciclo gravídico-puerperal. Esta dissertação abre horizontes para outras pesquisas no
campo da assistência de saúde envolvendo a Bioética e direitos de gestantes com HIV/AIDS.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaoiaponiracortez.pdf
Nº de Classificação: 4516 [ Lilacs ID 433672 ]
PINTO, Maria Benegelania. Ensino de enfermagem em saúde mental para formação de técnicos
na perspectiva da reforma psiquiátrica. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2005. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Tereza M. Cavalcanti da
SILVA, César Cavalcanti da
RESUMO: A formação da força de trabalho em enfermagem envolve diversas áreas do universo das
políticas sociais, entre as quais a da Educação e da Saúde, que precisam apresentar-se articuladas
na formação profissional, para não produzir contradições entre aquilo que a escola ensina e o que a
realidade social necessita e os serviços entendem como necessário para atender as carências
individuais e coletivas de saúde. O ensino tomado como ferramenta básica para a mudança
transformadora dos processos de trabalho em saúde e educação, dos quais a enfermagem é parte
integrante, implica uma ressignificação de conceitos e práticas, que o ensino de saúde mental deve
incorporar para produzir uma força de trabalho capaz de compreender as mudanças que a práxis
profissional precisa traduzir, na perspectiva de uma Reforma Psiquiátrica transformadora da
assistência tradicional. O objeto deste estudo é o ensino de enfermagem no nível médio. Tem como
finalidade refletir sobre a necessidade de transformação do ensino técnico de enfermagem,
determinada pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no País. Pretende também contribuir
para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, no sentido de subsidiar à formação de
sujeitos para transformar a realidade. Como referencial teórico-metodológico adotou-se a Teoria da
Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva – TIPESC. A apreensão do objeto foi
realizada por meio da análise dos discursos dos docentes e discentes que já ministraram e cursaram
a disciplina Enfermagem em Saúde Mental no Curso Técnico de Enfermagem da Escola Técnica de
Saúde da Universidade Federal da Paraíba. O material empírico foi coletado por meio de entrevista e
analisado através da técnica de análise do discurso, proposta por Fiorin (1998; 1999). Nesse
processo, revelaram-se sub-temas que permitiram a construção de duas categorias empíricas:
Contradição entre teoria e prática no processo de ensino como elemento de transformação da
realidade, e Contradição entre os saberes da Psiquiatria clássica e os pressupostos da Reforma
Psiquiátrica na formação de técnicos de enfermagem. Constatou-se nesse estudo, que a Prática
Educativa apreendida nos discursos dos sujeitos entrevistados e em vigência na disciplina
Enfermagem em Saúde Mental do Curso Técnico de Enfermagem do CCS/UFPB está alicerçada na
vertente pedagógica tradicional, sendo incoerente com a formação de sujeitos críticos, reflexivos e
questionadores, conforme sugere a Resolução CNE/CEB Nº 04/99. Evidenciou-se também, que a
Prática Educativa em uso está respaldada nos saberes da Psiquiatria clássica, carecendo portanto,
de transformações imediatas.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaomariabenegelania.pdf
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Nº de Classificação: 4517 [ Lilacs ID 448034 ]
LIMA, Gigliola Marcos Bernardo de. Mulheres presidiárias: sobreviventes de um mundo de
sofrimento, desassistência e privações. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2005. [135] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
RESUMO: A população confinada no Sistema Penitenciário Nacional está estimada em cerca de
216.780 individuos, sendo 146.564 distribuídos nos presídios das 26 unidades federadas e Distrito
Federal e 31.285 jovens abrigados em regime fechado para medidas sócio-educativas. Quanto à
distribuição por sexo, os homens representam 96 por cento, o que equivale a 141.318 individuos, e as
mulheres 4 por cento, o equivalente a cerca de 5.246 pessoas (MARINER, 2003). Diante dos dados
percentuais citados anteriormente, é necessário investigar como está o sistema carcerário em nosso
país atualmemte, sobretudo no que se refere ao direito à saúde, visto que a população que se
encontra sob esse regime de confinamento possui importância epidemiológica e sanitária. Assim,
este estudo teve como objetivos: Identificar as principais necessidades em saúde mental de mulheres
presidiárias; Investigar a presença de obstáculos que impedem o atendimento às necessidades em
saúde mental dessas mulheres e Apontar estratégias de enfrentamento das dificuldades tendo em
vista a atenção à saúde mental dessas mulheres. Esse estudo se utilizou de uma abordagem
qualitativa do tipo exploratória e descritiva. A técnica de coleta do material empírico baseou-se na
História Oral Temática conceituadas em Meihy (2002). A pesquisa se deu na penitenciária de maior
concentração de população feminina sob cárcere privado do Estado da Paraíba, a Casa de
Reeducação Maria Júlia Maranhão localizada no Complexo Penitenciário de Mangabeira na cidade
de João Pessoa-Pb ao lado da Penitenciária Média Masculina, separados por um gigantesco muro de
concreto e portão de ferro. A Penitenciária Feminina conta com 02 pavilhões(1 e 2), cerca de 10 celas
e 90 mulheres internas sob regime fechado e semi-aberto, possui uma ampla área externa circuncisa
com muros altíssimos. Os dados foram coletados no ambiente da instituição carcerária durante os
meses de Fevereiro a Abril de 2005. A análise dos dados se deu a partir da realização das fases que
compõem a História Oral Temática (Meihy, 2002), e foi guiado pelo tom vital das narrativas de cada
colaboradora, sendo discutido com base na literatura pertinente. A avaliação do material permitiu
identificar o contexto no qual se insere a saúde mental de mulheres presidiárias e outras
necessidades vivenciadas durante o cárcere penitenciário, bem como observar as estratégias de
enfrentamento de problemas apontados por elas nesse momento. Os elementos encontrados,
considerando a análise, foram divididos inicialmente em três categorias: sofrimento, desassistência e
privações. Os dados mostraram que o ambiente carcerário causa danos significativos à saúde
mental dessas mulheres. Foi possível atentar para a necessidade urgente de tornar o cárcere um
espaço não só de punição e privação da liberdade, mas também, um lugar de aprendizagem,
profissionalização, recuperação e ressocialização dessas pessoas. A inserção da enfermagem na
discussão da atenção à saúde no sistema prisional é algo novo que requer continuidade, através de
novas pesquisas científicas que busquem contribuir com a promoção e prevenção da saúde, tendo
em vista as lacunas existentes na literatura sobre o processo saúde-doença no cárcere.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaogigliolamarcos.pdf
Nº de Classificação: 4518
ALMEIDA, Cintia Bezerra. Desafios vivenciados por mulheres em busca de recanalização
tubária. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, em que se utilizou a abordagem qualitativa do estudo de
caso, objetivando-se identificar que aspectos, presentes no contexto de vida das mulheres,
motivaram a decisão de realizar a esterilização cirúrgica; averiguar que elementos influenciaram a
decisão dessas mulheres de recorrer à cirurgia de recanalização tubária e quais os desafios
enfrentados por elas nesse processo. A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Ginecologia,
Serviço de Planejamento Familiar, do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Participaram do estudo dezesseis mulheres que foram
submetidas à esterilização cirúrgica, no passado, e que compareceram ao ambulatório do HULW, na
tentativa de reversão da laqueadura tubária. Todas foram entrevistadas individualmente e os dados
das entrevistas foram analisados pela técnica de análise de discurso proposta por Fiorin. A idade das
participantes do estudo variou de 22 a 39 anos, no momento da entrevista, e de 16 a 29 anos, por
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ocasião da laqueadura. Predominaram mulheres casadas, ou em união consensual estável com novo
companheiro (n=14). Das dezesseis participantes, onze não exerciam ocupação remunerada e doze
possuíam escolaridade igual ou inferior ao primário incompleto. A decisão acerca da laqueadura
tubária foi ocasionada, na maioria dos casos, por problemas conjugais, decorrentes de abuso de
bebidas alcoólicas, violência e dificuldades financeiras. Uma parcela considerável de mulheres
revelou não ter utilizado nenhum método contraceptivo reversível anteriormente à laqueadura.
Quanto à busca pela recanalização, inúmeros motivos levaram as mulheres a manifestar
arrependimento e desejo de uma nova gestação, entre os quais, destacaram-se a mudança de
cônjuge, a perda de filhos e o desejo de ter outro filho, fosse com outro ou com o mesmo cônjuge.
Dentre as dezesseis mulheres, onze já estavam no processo de atendimento no Serviço de
Planejamento Familiar, há pelo menos um ano e cinco aguardavam a primeira consulta. No grupo das
que já estavam inseridas no processo, duas haviam realizado a cirurgia de reversão – uma havia tido
uma gravidez ectópica e a outra, decorridos três anos após a recanalização tubária, ainda não havia
conseguido engravidar. Quanto às nove restantes, uma estava aguardando resultado dos exames
realizados, quatro tiveram a cirurgia de reversão contra-indicada, por razões como oligospermia,
trompas encurtadas e sobrepeso e quatro aguardavam a cirurgia o que, em média, dura um ano para
ser realizada.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaocintiabezerra.pdf
Nº de Classificação: 4519 [ Lilacs ID 433670 ]
MEDEIROS, Emilene Nóbrega. Prevalência dos transtornos mentais e perfil sócio-econômico
dos usuários atendidos nos serviços de saúde em municípios paraibanos. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: A saúde mental ainda não é vista como prioridade nas ações de saúde e o planejamento e
a avaliação de ações de assistência à saúde dispensada aos doentes mentais são prejudicados pelo
pequeno número de estudos epidemiológicos que são incipientes. Estudos recentes ressaltam que os
transtornos mentais atingem cerca de 12% da população geral, representando uma das quatro, entre
dez principais causas de incapacitação no mundo. Este estudo, do tipo ecológico, foi desenvolvido no
Estado da Paraíba, em todos os municípios que possuem o Programa de Saúde Mental, com a
finalidade de se traçar o perfil sócio-econômico e identificar a prevalência de transtornos mentais dos
usuários atendidos no Programa de Saúde Mental. O Estado da Paraíba possui 223 municípios, dos
quais 157 têm o Programa de Saúde Mental. Fizeram parte da população do estudo 61.873 casos,
que constitui o número de usuários atendidos no Programa de Saúde Mental, nos 60 municípios, que
enviaram os Boletins Estatísticos Mensais, durante o ano de 2004. Os resultados evidenciam que os
diagnósticos do grupo F20-F29 Esquizofrenia e Transtornos esquizotípicos e delirantes apresentam
um total de 15.075 (24,4%) casos, seguidos pelo grupo G40-G47 Transtornos episódicos e
paroxísticos, com 13.591 (22,0%) casos e, em terceiro lugar, o grupo F40-F49 que englobam os
Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos, somatoformes com
12.030 (19,4%) casos. A amostra caracteriza-se por não apresentar diferença em relação ao sexo,
mas, na faixa etária, existe a predominância de 20 a 39 anos. A conduta terapêutica predominante é
a medicamentosa, com 57.510 (94,5%) casos. Esses resultados revelam uma hegemonia do modelo
de tratamento biomédico, fundamentado exclusivamente na prescrição de psicofármacos e sugere o
redirecionamento no que se refere ao controle e monitoramento dessas medicações. Evidenciamos,
também, a falta de um sistema de informação específico ou, pelo menos, que contemplasse a área
de saúde mental. Avaliamos que os municípios pesquisados ainda carecem de uma Política de
Saúde Mental com ênfase no modelo comunitário e na atenção ao portador de transtorno mental,
conforme preconiza o Projeto da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Os resultados do estudo apontam
para a necessidade da realização de outras pesquisas nos municípios paraibanos para buscar
respostas para as indagações surgidas e a realização de estudos semelhantes para averiguar se esta
situação se repete ou é diferente nos outros municípios. Constatamos que há atrasos significativos
em direção ao modelo de Saúde Mental de base comunitária.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaoemilenenobrega.pdf
Nº de Classificação: 4520
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SILVA, Eliana Ramos da. Diagnósticos de enfermagem de pacientes em unidade de internação
em clínica médica e clínica cirúrgica. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2006. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias de
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório descritivo do tipo retrospectivo que objetivou identificar
os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes em prontuários de clientes internados em Unidade
de Clinica Médica e Clinica Cirúrgica do Hospital de Guarnição de João Pessoa-PB. Para
determinação quantitativa da população, foram excluídos do total dos prontuários aqueles que se
vinculavam ao atendimento de clientes pediátricos, adolescentes, obstétricos e psiquiátricos, é foi
considerado o último registro de enfermagem para aqueles clientes que tiveram mais de um
atendimento no período. A amostra foi calculada pela técnica da amostragem sistemática, sendo o
primeiro prontuário sorteado, e os demais retirados em uma progressão aritmética (r=5), resultando,
uma amostra composta por 200 prontuários. A coleta de dados foi subsidiada por um formulário e
ocorreu diretamente no Serviço Médico Estatístico, no período de fevereiro a abril de 2005. O corpus
de análise foi constituído por todos os diagnósticos de enfermagem identificados. A análise dos dados
baseou-se no cálculo de distribuição da freqüência dos diagnósticos utilizando-se o programa
Microsoft Access. Foi feita a categorização dos diagnósticos de acordo com os domínios e classes da
Taxonomia II da NANDA Internacional. A análise dos dados evidenciou que a faixa etária dos clientes
atendidos no referido Hospital naquele período variou entre 18 e 91 anos, com predominância de
pessoas acima de 65 anos (67%), sendo em sua maioria (62%) do sexo masculino. Os diagnósticos
de enfermagem identificados na amostra o estudo totalizaram 523 (quinhentos e vinte e três)
distribuídos em 52 afirmativas diagnósticas. Sendo os mais freqüente: Risco de infecção (77), Dor
aguda (71), Mobilidade física prejudicada (55), Ansiedade (44), Padrão do sono perturbado (38),
Risco de volume de líquidos deficientes (26), Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades
corporais (25), Hipertermia (18), Risco de integridade da pele prejudicada (14), Integridade da pele
prejudicada (14) totalizando 382 (trezentos e oitenta e duas) afirmativas de diagnósticas,
correspondendo a 75% do total de diagnósticos identificados. Quanto aos domínios e classes da
Taxonomia II da NANDA internacional, esses diagnósticos mais freqüentes envolveram os domínios:
Nutrição, Atividade e repouso, Enfrentamento/tolerância ao estresse, Segurança e proteção e,
Conforto e as classes: Hidratação, Infecção Sono e repouso, Atividade e exercício, Respostas ao
enfrentamento, Lesão física, Termoregulação e Conforto físico, dos 13 (três) domínios e das 46
(quarenta e seis) classes apresentadas no referido Sistema de Classificação, respectivamente. Os
resultados desse estudo revelam a amplitude dos diagnósticos com os quais os enfermeiros
trabalham cotidianamente traçando ações e intervenções que contribuem para melhoria da qualidade
do cuidado prestado aos clientes.

Acesso ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaoelianaramos.pdf
Nº de Classificação: 4521
SERRÃO, Maria do Carmo Pessoa Nogueira. Síndrome de Down: uma abordagem psicossocial.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [87] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: O que pensam familiares de portadores da síndrome de Down e profissionais que lidam
diretamente com eles remete, desta forma, ao enquadramento e a natureza histórica desta síndrome.
Pode-se apreender representações sociais salientadas por diferentes formas ou modalidades de
conhecimentos informais, próprias da história dessa doença, ancoradas em aspectos sociais,
psicológicos e culturais, presentes nas práticas de saúde adotadas pelos profissionais que atendem
os referidos portadores; para tanto, este estudo tem os seguintes objetivos: identificar as
representações sociais sobre a síndrome de Down construídas por profissionais de saúde que
atendem os portadores e familiares de portadores e verificar os aspectos psicossociais associados à
síndrome de Down, à atenção/cuidados e práticas utilizadas a partir das representações sociais. Este
estudo é do tipo exploratório com uma abordagem multimétodo, priorizando as falas dos sujeitos
como fonte de informação para apreensão das representações sociais sobre a síndrome de Down,
considerando suas experiências com a mesma. Fizeram parte deste estudo sessenta sujeitos,
distribuídos em dois grupos: grupo um, composto por trinta profissionais de saúde que atendem
esses portadores no horário de trabalho normal, ou seja, dentro da instituição pública especializada;
grupo dois, formado por trinta familiares de portadores da síndrome de Down que os acompanham no
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atendimento. Para análise dos dados coletados a partir da associação livre de palavras foi utilizado o
programa informático TRI-DEUX MOTS e na análise das entrevistas utilizou-se à técnica de análise
de conteúdo categorial. Os resultados evidenciaram representações sociais sobre o portador da
síndrome de Down associadas à compreensão, descrições físicas/atributos e explicações de cunho
científico/profissional compartilhadas por familiares e profissionais de saúde que atendem esses
portadores. Os profissionais representam o portador como pessoa «dócil» e com «comprometimento
mental». Verificamos que tanto os profissionais quanto os familiares reconhecem que o portador da
síndrome de Down é uma pessoa «dócil» e que tem «comprometimento mental». Os profissionais se
ancoram nos aspectos psicossociais e os familiares em aspectos psicológicos.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaomariadocarmo.pdf
Nº de Classificação: 4522
MEDEIROS, Amira Rose Costa. Adesão ao tratamento anti-hipertensivo em Unidade de Saúde
da Família de João Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2006. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
RESUMO: Estudo observacional transversal com abordagem quantitativa com o objetivo de estudar a
adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em população de hipertensos adultos
acompanhados em Unidade Saúde da Família (USF) no município de João Pessoa, PB. A casuística
envolveu 120 hipertensos, selecionados aleatoriamente, no período de março a maio de 2005, e
submetidos à entrevista estruturada realizada na USF ou no domicílio. A amostra estudada
apresentou predomínio do sexo feminino (74,2%), média de 59 anos de idade, maioria de cor parda
(53,3%), aposentados ou pensionistas (50%), com baixa escolaridade, renda familiar de um a três
salários-mínimos e com companheiro (60%). O tempo médio de diagnóstico foi de 9,7 anos, 53,3%
relataram algum tipo de complicação da HAS, 10% eram tabagistas, 2,5% eram etilistas, 16,7%
diabéticos, 40,8% dislipidêmicos, 46,7% sedentários, 80,8% tinham sobrepeso ou obesidade, 85,9%
tinham conhecimento sobre HAS considerado bom ou ótimo, 63,3% não tinham condições financeiras
para comprar os medicamentos, 49,2% haviam participado de ações educativas na USF. O controle
da pressão arterial (PA) foi de 59,2% e esteve associado ao conhecimento sobre a doença, a
periodicidade do acompanhamento e a relação com a equipe de saúde. A adesão ao tratamento
medicamentoso foi de 13,3% quando se utilizou o auto relato pelo Teste de Morisky e Green (TMG) e
de 25,8% quando se utilizou classificação composta por 3 grupos: adesão total, parcial ou nenhuma
adesão. O grupo parcialmente aderente comportou-se de modo semelhante aos não aderentes. A
adesão às recomendações não medicamentosas foi de 30,8%, sendo que o abandono do tabagismo
obteve a melhor taxa de adesão (72,8%), seguido pela dieta hipossódica (47,5%), aumento na
ingestão de frutas e verduras (36,7%), atividade física (20,5%) e controle do peso (4,6%). A adesão
ao tratamento medicamentoso esteve associada ao melhor conhecimento sobre HAS, ao tempo de
diagnóstico e de acompanhamento na USF menores que um ano, à melhor acessibilidade geográfica
e à disponibilidade dos medicamentos na USF. O TMG apresentou alta especificidade para detectar
os não aderentes entre aqueles com PA não controlada e o Teste de Conhecimento de Strelec
apresentou alta sensibilidade para detectar os aderentes ao tratamento e os com PA controlada. Os
resultados do estudo apontam para a importância das USFs no sucesso da adesão ao tratamento e
do controle da PA. Ressalta-se o estímulo à educação em saúde e ao bom relacionamento do
paciente com a equipe de saúde e recomenda-se o incentivo a políticas de saúde que garantam o
acesso contínuo aos medicamentos, a periodicidade do atendimento e a acessibilidade às USFs.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaoamirarose.pdf
Nº de Classificação: 4523 [ Lilacs ID 448033 ]
PONCE DE LEON, Casandra G. R. Martins. Formação de formadores: a prática educativa em um
programa de pós-graduação em enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2006. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, César Cavalcanti da
RESUMO: A Universidade é uma instituição que realiza e exprime, de modo determinado,
historicamente, os ideários do neoliberalismo dominante, compreendido como uma nova formulação
política e econômica para a acumulação de capital. Embora a Pós-Graduação Brasileira esteja
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respondendo aos interesses dominantes, com seu papel social, no âmbito da formação de força de
trabalho, absorvendo e exprimindo as idéias e práxis neoliberais, a crítica que se faz a esse papel
social encontra, na Prática Educativa que preside essa atividade, uma estratégia para se repensar
mecanismos de enfrentamento das contradições apontadas. Considerando-se a autonomia do
professor na abordagem pedagógica que deseja utilizar, é ingente a necessidade de produção e
reprodução de um conhecimento crítico ao status quo. Tem-se como questão norteadora: Que
mudanças pedagógicas precisam ocorrer nas Práticas Educativas em uso na Pós-Graduação em
Enfermagem do CCS/UFPB para permitir que a formação de formadores avance no sentido de
atender às necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS, em
articulação com as competências e habilidades previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Enfermagem? Para responder a essa indagação, formularam-se os
seguintes objetivos: Compreender as Práticas Educativas operadas na Pós-Graduação em
Enfermagem do CCS/UFPB e o modo como elas se refletem na formação de formadores de força de
trabalho de Enfermagem; identificar as contradições produzidas pelas Práticas Educativas adotadas
no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do CCS/UFPB, e, analisar os processos de ensino
e de avaliação no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do CCS/UFPB à luz de referenciais
pedagógicos Emancipatórios e não Emancipatórios, tendo em vista a formação de formadores de
força de trabalho de enfermagem, em consonância com as competências e habilidades requeridas
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem. Trata-se de um
estudo de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, que tem como suporte teórico metodológico
a orientação da TIPESC – Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (EGRY,
1996). O cenário escolhido para o estudo é o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal da Paraíba, e os sujeitos são os docentes e discentes vinculados ao Programa.
Foi utilizada a entrevista semi-estruturada, e a análise dos dados empíricos ocorreu através da
técnica de análise de discurso, segundo Fiorin (1999). A categoria empírica evidenciada foi:
Contradições no Processo de Formação de Formadores: Influência das Práticas Educativas
Emancipatórias e não Emancipatórias. Constatou-se que a Prática Educativa dos docentes encontrase alicerçada em bases não Emancipatórias, fato ratificado pelo discurso dos discentes, com a
exceção de um docente que fazia uso da Abordagem Emancipatória. As Agências Financiadoras
estão preocupadas com mecanismos de avaliação das Pós-Graduações, porém não estão
contemplando a Prática Educativa. É importante que tanto os docentes do PPGEnf quanto as
agências financiadoras observem atentamente esse componente.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaocassandragenoveva.pdf
Nº de Classificação: 4524
MIRANDA, Elzir Pontes de. Qualidade de vida de profissionais de enfermagem que atuam em
centro cirúrgico. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2006. [70] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília Roméro de Miranda
RESUMO: O centro cirúrgico é uma unidade do hospital onde se desenvolvem procedimentos
cirúrgicos e como o trabalho é a continuidade do lar, todo o contexto merece atenção no que
concerne à qualidade de vida dos profissionais que ali desenvolvem atividades A presente pesquisa
objetiva mensurar a qualidade de vida de profissionais de enfermagem que atuam em centro
cirúrgico. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório quantitativa realizada nos centros
cirúrgicos de três instituições hospitalares, sendo duas públicas e uma filantrópica, localizada na
cidade de João Pessoa-PB. A amostra foi de 15 enfermeiros, 21 técnicos e 11 auxiliares de
Enfermagem. A coleta realizou-se de maio a junho de 2005 e utilizou-se o instrumento de
mensuração de qualidade de vida, adotado pela Organização Mundial de Saúde WHOQOL Bref
(OMS, 1998) respaldado na escala de Likert. Os dados foram dispostos no Programa Estatístico para
as Ciências Sociais (SPSS), onde se construiu uma base de dados com variáveis contidas no
instrumento e seu respectivo escore. A apresentação dos resultados foi feita através de quadros e
figuras. Os resultados revelaram que os profissionais de Enfermagem encontram-se satisfeitos com a
sua qualidade de vida, considerando a vida boa e com saúde, referem que para eles a vida tem
bastante sentido, que possuem muita energia corporal para o desempenho das ações, que
necessitam muito pouco de tratamento médico, estão satisfeitos com as relações mantidas com as
pessoas, no entanto o fator salarial é crucial considerando insuficiente para as necessidades básicas.
Afirmam que algumas vezes apresentam sentimentos negativos como mau humor, desespero,
ansiedade e depressão, aspectos estes comuns ao setor aos quais estão inseridos. Consideramos
que o estudo permitiu conhecer aspectos relacionados à qualidade de vida dos profissionais de
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centro cirúrgico participantes do estudo e aponta para outras investigações para complementar este
conhecimento.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaoelzirpontes.pdf
Nº de Classificação: 4525
OLIVEIRA, Lindalva Alves de. Perfil nutricional e socioeconômico das crianças de 0-2 anos
submetidas a cirurgias de fissuras labiopalatinas. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro Toledo
RESUMO: O objetivo desta investigação é traçar o perfil nutricional e socioeconômico de crianças de
0 a 2 anos, submetidas a cirurgias de fissuras labiopalatinas. As fissuras de lábio e/ou palato são
deformidades que afetam todo o complexo facial médio, se não forem corrigidas ou tratadas
corretamente. Elas interferem em outras áreas funcionais, tais como: mastigação, audição, fala,
conforme a sua extensão. São malformações que ocorrem na vida intra-uterina até a oitava semana
de gestação, quando a estrutura óssea da face se completa; ou até a décima segunda semana,
quando se forma o palato. Quanto à etiologia, as fissuras possuem causa genética e multifatorial e
sua prevalência é de um caso a cada seiscentos e cinqüenta nascimentos. O presente estudo foi
realizado no serviço de fissuras labiopalatinas, que funciona no Ambulatório do Hospital Universitário
Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba. Foi procedido um levantamento
epidemiológico observacional de coorte retrospectivo, através do acompanhamento de uma amostra
de 170 prontuários. Foram analisadas as características biológicas, sociais e econômicas
relacionadas com a evolução nutricional das crianças e com os tratamentos realizados. Foi usado
para a análise dos dados o pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão for windows. Quase todos os tipos de deformidades apareceram predominantemente em
crianças do sexo masculino. As crianças fissuradas apresentaram imunidade relativamente baixa,
associada com o desmame precoce, causando prorrogação do tratamento, retardando sua inclusão
na sociedade. As morbidades mais freqüentes que interferiram no procedimento cirúrgico foram gripe
e anemia, resultando em perda de peso. O procedimento cirúrgico de queiloplastia é realizado em
maior proporção nas crianças entre 3 e 6 meses; e a palatoplastia, em crianças com mais de 18
meses. Apesar das limitações do presente estudo, podemos concluir que se observam dificuldades
no estado nutricional e deficiências na imunidade das crianças, associadas à baixa renda e ao baixo
grau de escolaridade de seus familiares. Em virtude destes fatores, deve existir uma assistência de
saúde integral, contemplando programas direcionados a este grupo específico, com serviços bem
organizados e conduzidos por uma equipe multidisciplinar de profissionais em capacitação
permanente.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaolindalva.pdf
Nº de Classificação: 4526
SILVA, Ana Cristina de Oliveira e. O tratamento supervisionado da tuberculose: percepções do
enfermeiro do Programa Saúde da Família de João Pessoa-Pb. João Pessoa. Universidade Federal
da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [92] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Maria Clemilde Mouta de
RESUMO: O Tratamento Supervisionado da Tuberculose representa uma das melhores estratégias
na luta contra a doença, ressaltando a sua descentralização para as Equipes de Saúde da Família.
Assim, esta pesquisa teve como objetivo analisar o Tratamento Supervisionado da Tuberculose em
um distrito sanitário no município de João Pessoa –Pb, na percepção do enfermeiro do Programa
Saúde da Família. Optou-se pela pesquisa de natureza qualitativa. A amostra do estudo constituiu de
nove enfermeiras que trabalham em Unidades de Saúde da Família e realizam o Tratamento
Supervisionado da Tuberculose em João Pessoa - Pb. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista
semi-estruturada. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, modalidade
temática. A unidade temática central é: O Tratamento Supervisionado da Tuberculose na percepção
do enfermeiro do Programa Saúde da Família, que foi conformada a partir dos três núcleos de
sentidos centrais: Singularidades do Enfermeiro no Entendimento do Tratamento Supervisionado,
Envolvimento dos Atores-chave no Tratamento Supervisionado e Potencialidades e Fragilidades no
Tratamento Supervisionado -TS. Em relação ao primeiro núcleo, verificou-se que o entendimento do
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TS se apresenta, para o enfermeiro, como uma ação terapêutica na ingestão da medicação como
garantia de cura. No que se refere ao segundo núcleo percebe-se a participação da família e
comunidade como importante apoio ao paciente, durante o tratamento, como também da figura do
Agente Comunitário de Saúde, principal mediador entre a comunidade e o serviço de saúde. Quanto
ao terceiro núcleo as fragilidades percebidas foram: a falta de incentivos para a operacionalização do
TS nas Unidades de Saúde da Família - USF, o estigma da doença, o abandono ao tratamento e a
dificuldade na realização dos exames laboratoriais. E, como fortalezas foram observadas: a
medicação gratuita, a descentralização do TS para as USF e a relação de acolhimento e vínculo
entre usuário-profissional, fazendo com que os profissionais sintam-se responsáveis por todo o
processo de tratamento e cura dos pacientes que por sua vez, compartilham de todo esse processo
de respeito e empatia. Conclui-se, portanto que a atuação do enfermeiro do PSF no TS deve ser
realizada de forma a atender às reais necessidades do paciente pautadas no acolhimento como
principal meio de sucesso no tratamento da tuberculose.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaoanacristina.pdf
Nº de Classificação: 4527
BITTENCOURT, Greicy Kelly Gouveia Dias. Significado e utilização para a prática profissional de
termos atribuídos a ações de enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2006. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Na Enfermagem, a ausência de uma linguagem especializada que defina e descreva a
prática profissional compromete o seu desenvolvimento como ciência. Numa tentativa de solucionar
esse problema, foram desenvolvidos alguns sistemas de classificação relacionados com fases do
processo de enfermagem, entre os quais, a Classificação Internacional para a Prática de
Enfermagem - CIPE. Buscando-se identificar os termos utilizados nos registros de enfermagem e
compará-los com os da CIPE Versão Beta 2, realizaram-se estudos nas Clínicas do Hospital
Universitário Lauro Wanderley, onde foram identificados 2.812 termos, dos quais 1.520 atribuídos a
ações de enfermagem. Objetivando-se identificar o significado desses termos identificados e
confirmar, por meio de um grupo de enfermeiras docentes e assistenciais, seu significado e sua
utilização, foi desenvolvido este estudo, do tipo exploratório descritivo. Em observância aos aspectos
éticos preconizados na Resolução Nº 196/96, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em
Pesquisa do HULW/UFPB. Na construção do corpus de análise, os 1.520 termos foram submetidos a
correções ortográficas, exclusão de repetições, análise de sinonímia, transferência de termos para a
lista de fenômenos de enfermagem e exclusão de termos por serem características de ações e de
fenômenos de enfermagem. Em seguida, foi realizado o mapeamento cruzado desses termos
identificados com os constantes no eixo Tipo de ação da Classificação de Ações de Enfermagem,
obtendo-se como resultado 654 ações de enfermagem, das quais, 229 são constantes e 425 não
constantes na CIPE. Dos 229 termos constantes na CIPE , 74 deles estão incluídos no eixo tipo de
ação, os quais foram utilizados como objeto deste estudo. Em uma segunda etapa, foram utilizadas,
com base na CIPE Versão Beta 2, as definições dos 74 termos, que passaram a fazer parte do
instrumento de pesquisa. A coleta de dados foi realizada de março a abril de 2005, quando foi
solicitado que as enfermeiras marcassem se concordavam ou se discordavam da definição dos
termos. Foram distribuídos 23 questionários e recebidos 13, respondidos por 10 enfermeiras
docentes e por 3 assistenciais. Obteve-se, como resultado, um Índice de Concordância 0,80 para 69
termos e 5 termos obtiveram um Índice de Concordância 0,80. Para se confirmar a utilização dos
termos na prática profissional, a coleta de dados foi realizada de abril a maio de 2005, quando foram
distribuídos 86 questionários e recebidos 66 respondidos por 23 enfermeiras docentes e por 43
assistenciais.Os resultados evidenciam que 53 termos obtiveram uma freqüência de utilização entre
100 a 91%, 17 termos obtiveram uma freqüência de utilização entre 90 e 80% e 4 termos obtiveram
uma freqüência de utilização inferior a 80%. Analisando-se esses termos, com base nos conceitos
centrais do eixo tipo de ação, os resultados mostram que, dos 74 termos, 13 (17,5%) termos estão
classificados no conceito Observar, 14 (19%) no Gerenciar, 27 (36,4%) no Desempenhar, 14 (19%)
no Atender e 6 (8,1%) no Informar. Constata-se que os termos utilizados pelas enfermeiras do
HULW/UFPB são direcionados para ações comumente exercidas pela Enfermagem, dentro dos
conceitos centrais da Classificação das Ações de Enfermagem da CIPE Versão Beta 2. Acredita-se
que o uso da CIPE na prática profissional incentiva o registro dos cuidados prestados, possibilitando
a utilização de uma linguagem padronizada, facilitando a comunicação entre as enfermeiras e destas
com outros profissionais de saúde. Estudos de confirmação de significado e de utilização dos
conceitos são de grande importância na pesquisa e no ensino por possibilitarem a divulgação dos
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conceitos, a fim de mostrar que a Enfermagem está em constante desenvolvimento, buscando os
conceitos próprios que constituem a prática profissional.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaogreicy.pdf
Nº de Classificação: 4528
BESERRA, Patrícia Josefa Fernandes. Significado e utilização para a prática profissional de
termos atribuídos a fenômenos de enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Uma terminologia própria é parte essencial do contexto teórico-prático de uma profissão.
Sem uma linguagem unificada, os termos empregados pelos elementos de um grupo profissional não
podem transmitir a todos o mesmo significado e, conseqüentemente, não servem para classificar a
prática profissional. Na busca dessa universalização da linguagem, a fim de evidenciar os elementos
de sua prática, as enfermeiras têm utilizado os sistemas de classificação, dentre os quais a CIPE®,
que hoje é uma realidade mundial na Enfermagem, representando um instrumento de informação que
provê dados que representam essa prática nos mais variados sistemas de saúde. Este estudo, do
tipo exploratório descritivo, foi desenvolvido com os objetivos de identificar, na literatura, o significado
dos termos relacionados com fenômenos de enfermagem, mapeados nas seis unidades clínicas do
Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB e de confirmar, por meio de um grupo de enfermeiras,
assistenciais e docentes, a utilização e o significado dos termos identificados e mapeados nessas
unidades clínicas. Antes da sua execução, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do
HULW/UFPB, em observância aos aspectos éticos preconizados na Resolução Nº 196/96, do
Ministério da Saúde. Na construção do corpus de análise, os termos identificados nas seis unidades
clínicas e classificados como constantes e não constantes no eixo Foco da prática da Classificação
dos Fenômenos de Enfermagem da CIPE® foram submetidos a uma uniformização e a um novo
mapeamento, o que resultou na identificação de 142 termos classificados no eixo Foco da Prática de
Enfermagem, os quais foram utilizados como objeto deste estudo. Em seguida, foram retiradas da
CIPE® Versão Beta 2, as definições conceituais para esses termos, e construído o instrumento para
confirmação do significado na prática de enfermagem, que foi utilizado por um grupo de enfermeiras
peritas docentes e assistenciais, que atuavam nas clínicas do HULW/UFPB. Os resultados da
confirmação do significado desses termos apontam para 135 (95%) que atingiram IC 0,80 e 7 (5%)
com IC 0,80. Em seguida, foi desenvolvida a etapa de confirmação da utilização dos termos na
prática de enfermagem, por grupo de enfermeiras docentes e assistenciais que atuavam nas clínicas
do HULW/UFPB. A coleta foi realizada de março a maio de 2005, contando com a participação de 66
enfermeiras. Os resultados evidenciam que os termos atribuídos aos fenômenos de enfermagem são
utilizados pelas enfermeiras do HULW/UFPB na sua prática profissional, uma vez que todos os
termos foram apontados como utilizados com alguma freqüência. Analisando-se a utilização desses
termos, por áreas de atuação da profissão, evidencia-se que os 141 fenômenos de enfermagem do
estudo são utilizados em todas as áreas, apresentando maior utilização nas Clínicas Médica,
Obstétrica e de Doenças Infecto-Contagiosas. Pode-se concluir, ainda, que os conceitos com que a
Enfermagem lida na sua prática clínica no HULW/UFBP representam os termos usados na
Classificação dos Fenômenos de Enfermagem da CIPE® Versão Beta 2.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=29678
Nº de Classificação: 4529 [ Lilacs ID 433671 ]
MORAIS, Maria do Socorro Trindade. Acolhimento como estratégia de humanização no cuidar de
enfermagem do PSF: discurso de enfermeiras. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: O acolhimento tem se mostrado eficaz na reversão do modelo técnico-assistencial para a
saúde, pois propõe que o serviço seja organizado de forma a reconhecer as necessidades de saúde
da população, permitindo o estreitamento do vínculo com o usuário e a humanização do atendimento.
Este estudo teve como objetivo investigar o discurso de enfermeiras participantes da pesquisa no que
concerne ao acolhimento como estratégia para humanizar o cuidado no Programa Saúde da Família -
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PSF. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. O campo de investigação
centrou-se nas Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Bayeux-PB. Participaram do
estudo dez enfermeiras em atuação nessas unidades. Os dados foram coletados no mês de
dezembro de 2004, através da técnica de entrevista, com a utilização do sistema de gravação. Estas
foram analisadas qualitativamente, mediante a técnica do discurso do sujeito coletivo. Desse modo,
foi possível compreender o fenômeno investigado a partir das seguintes idéias centrais: acolhimento
é uma estratégia excelente e indispensável para humanizar o cuidar de enfermagem ao usuário do
PSF; acolhimento é estar disponível, preparada e receptiva para prestar um cuidar individualizado ao
usuário, respeitando a sua singularidade; o acolhimento como instrumento para fortalecer a relação
entre o enfermeiro e o usuário assistido no PSF; o acolhimento como um espaço educativo. O estudo
revelou que o acolhimento é uma estratégia indispensável para fortalecer o vínculo com o usuário,
além de ser visto como uma estratégia imprescindível para o bom desempenho da rede assistencial
do PSF. Os resultados mostraram também que, com a implantação do Programa Saúde da Família,
foram incorporadas ao processo de trabalho das enfermeiras novas possibilidades, tais como o
acolhimento, o vínculo afetivo entre a enfermeira e o usuário e a responsabilização. Com base nessa
pesquisa, foi possível vislumbrar a preocupação das entrevistadas em promover uma assistência de
qualidade, humanizada e com acolhimento ao usuário assistido no PSF. Esta dissertação abre um
novo olhar no campo do ensino, pesquisa e extensão direcionado ao cuidar em enfermagem ao
usuário do Programa Saúde da Família.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4530
GUEDES, Rebeca Nunes. Violência conjugal: problematizando a opressão das mulheres
vitimizadas sob o olhar de gênero. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2006. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da
RESUMO: Trata-se de um estudo com a finalidade de ampliar a compreensão da violência conjugal.
Foi realizado em dois enfoques que se complementam. No quantitativo, caracterizou-se o perfil sóciodemográfico das mulheres que denunciaram a violência de modo a se ter uma dimensão da extensão
do problema em João Pessoa-Pb. A amostra para essa etapa da investigação foi constituída de 480
casos de denúncias registrados na Delegacia da mulher, correspondente aos anos de 2002 a 2005,
dos quais coletamos as variáveis: sexo, idade, estado civil, número de filhos, ocupação, escolaridade,
agressor e tipo de agressão. O perfil sócio-demográfico reflete um quadro típico da violência conjugal,
com as seguintes características: Idade da maioria das vítimas entre 20 e 40 anos, com algum
vínculo afetivo com o agressor, que, na maioria das vezes, é companheiro ou cônjuge; execução de
trabalho remunerado da maioria delas, porém, predominantemente em ocupações culturalmente
reconhecidas como femininas, consideradas subempregos. Embora a violência atinja mulheres de
todos os níveis de escolaridade, neste estudo, metade da amostra não cursou o ensino médio.
Podemos confirmar, ainda, que a violência denunciada caracteriza-se por episódios severos e
recorrentes e que a violência física é o principal motivo da queixa na Delegacia da Mulher. No
enfoque qualitativo, buscou-se compreender o significado da violência conjugal para as mulheres que
a sofrem e analisar as repercussões dessa violência na sua vida biológica, emocional e social. A
produção do material qualitativo da investigação foi conseguida por meio de entrevistas com
mulheres em situação de violência e de denúncia, cujos discursos foram analisados segundo a
perspectiva de Fiorin (1998;1999). A análise dos discursos evidenciou que a violência conjugal é um
modo de manifestação da assimetria de poder presente nas relações de gênero; que há o
reconhecimento das mulheres do poder masculino sobre elas, refletido pelo temor e pela
subordinação na relação conjugal em que ocorre a violência e que esse domínio corresponde a uma
espécie de tutela construída e legitimada pela cultura patriarcal e machista, necessária, no
pressuposto do idealismo positivista da ideologia dominante, para administrar os excessos de paixões
que fariam parte da imperfeição da natureza feminina. Os sentimentos afetivos, juntamente com o
modelo idealizado de mulher, esposa e mãe revelaram-se nos discursos, como fortes contradições
que dificultam a libertação das mulheres da relação violenta e de sua situação de opressão. As
dificuldades de enfrentar tais contradições permitem que as mulheres permaneçam na convivência
com seus agressores, o que justifica ser a violência conjugal um fenômeno recorrente e multifacetado
que impacta significativamente a saúde física, mental e social das mulheres vitimizadas. Problemas
como hipertensão arterial, doenças cardíacas, transtornos da ansiedade, distúrbios do sono e
alimentação, depressão, estresse, acidente vascular encefálico, paralisia facial e comprometimento
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da sexualidade foram referidos pelas participantes do estudo como conseqüências diretas da
violência em sua saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaorebecanunes.pdf
Nº de Classificação: 4531
ANDRADE, Marclineide Nóbrega de. O envolvimento dos gestores de saúde na implantação e
sustentabilidade da estratégia DOTS nos municípios prioritários para o controle da
tuberculose na Paraíba. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2006. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: O objetivo dessa investigação foi analisar o envolvimento dos gestores de saúde e a
transferência de responsabilidades na implantação e sustentabilidade da estratégia DOTS, nos seis
municípios prioritários para o controle da tuberculose (TB) no Estado da Paraíba. Optou-se pela
pesquisa de natureza qualitativa. A população do estudo constituiu-se de 8 coordenadores do
Programa de Controle da Tuberculose (PCT) e 4 membros de Equipes de Saúde da Família (ESF)
que realizam o Tratamento Supervisionado (TS). Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a
técnica de entrevista semi-estruturada com questões relativas ao compromisso político na
implantação e sustentabilidade da estratégia DOTS em cada município. Para a análise dos dados
optou-se pela técnica de análise do conteúdo, modalidade temática. A unidade temática central foi o
envolvimento dos gestores na implantação e sustentabilidade da estratégia DOTS que configurou-se
em 2 núcleos de sentido ou subtemas: participação dos gestores na implantação e sustentabilidade
da estratégia DOTS - fortalezas e debilidades; descentralização das atividades técnicas e gerenciais
do PCT - fortalezas e debilidades. As fortalezas percebidas no processo de implantação e
sustentabilidade da estratégia DOTS foram: o apoio do gestor em oferecer suporte de benefícios e
incentivos como a viabilização do deslocamento dos doentes e da alimentação; compromisso de
algumas equipes em assegurar a viabilidade da estratégia, principalmente no que diz respeito à
disposição para participar de capacitações e desenvolver estratégias para a realização de
diagnóstico, tratamento da TB e, principalmente, sensibilização do usuário do DOTS; e a
descentralização das ações do DOTS para as ESF. As debilidades percebidas foram: a falta de
qualificação profissional para se atuar no cuidado ao doente de TB; a descontinuidade política e de
pessoal técnico; a não descentralização da retaguarda laboratorial; a não disponibilização de
recursos para a realização de supervisão das atividades que envolvem o controle da TB; a grande
rotatividade dos profissionais do PSF; e a falta de preparação dos funcionários do serviço de
informação que chegam a digitar dados errados ou incompletos. Mesmo com suas fragilidades,
observa-se que o DOTS, associado a reorganização dos serviços de atenção básica sobretudo com a
expansão das ESF, contribuiu para as alterações dos indicadores da TB na Paraíba.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaomarclineide.pdf
Nº de Classificação: 4532
GUIMARÃES, Fernanda Jorge. Repercussões da terapia comunitária no cotidiano de seus
participantes. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2006.
[132] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: Em toda a existência humana, existem momentos de transformações, que afetam vários
aspectos de nossa vida, como a saúde, o modo de vida, a qualidade do meio ambiente, as relações
entre as pessoas, a economia, a política e a tecnologia. Tudo isso provoca, no indivíduo, uma
sobrecarga de problemas emocionais, sociais que tem levado a humanidade a uma crise de valores,
favorecendo a perda da identidade cultural e a fragilidade dos vínculos afetivos e de solidariedade do
ser humano. Para enfrentar essa realidade, a Terapia Comunitária (TC) emerge como uma estratégia,
para o enfrentamento do sofrimento emocional, favorece a construção dos vínculos, o resgate cultural
e a formação de redes de apoio social, procurando suscitar, nas comunidades, o saber popular
adquirido das experiências vividas para a busca de soluções para os problemas vivenciados
coletivamente. Através deste estudo, objetivou-se explicitar os motivos que levaram as pessoas da
comunidade a participar da Terapia Comunitária; revelar as mudanças que ocorreram no cotidiano
dos participantes da Terapia e identificar os vínculos formados e/ ou fortalecidos, nas pessoas e na
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comunidade, a partir de sua participação nos encontros de Terapia Comunitária. Para atender aos
objetivos propostos, utilizou-se o método de história oral temática, fazendo-se uso da técnica de
entrevista, para a coleta de dados, realizada no Conjunto Mangabeira IV, em João Pessoa/ PB, com
nove colaboradores participantes do grupo de TC. Fazendo uma análise do material empírico,
identificou-se que os motivos que levaram os colaboradores a participar do grupo de TC, foram o
convite feito pela equipe de saúde da família e a necessidade de verbalizarem as angústias e
sofrimentos do cotidiano. As mudanças ocorridas no cotidiano dos colaboradores estão voltadas para
uma maior compreensão de si e do outro, bem como para a capacidade de transformação pessoal e
social. Dentre os vínculos fortalecidos, destacam-se os vínculos familiares, de amizade e espirituais,
observando-se, também, que os vínculos de lazer, sociais e comunitários foram construídos a partir
dos encontros de Terapia Comunitária, onde há uma mobilização dos participantes para uma melhor
qualidade de vida pessoal e comunitária. Dessa forma, diante dos relatos, podemos inferir que a
estratégia de Terapia Comunitária se consolida como uma tecnologia de cuidado, que pode ser
empregada pelas equipes de saúde da família para a prevenção do sofrimento psíquico e promoção
da saúde mental dos indivíduos.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaofernandajorge.pdf
Nº de Classificação: 4533
HOLANDA, Viviane Rolim de. A contribuição da terapia comunitária para o enfrentamento das
inquietações das gestantes. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2006. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, através do qual objetivou-se identificar, na
fala das gestantes, as estratégias desenvolvidas para o enfrentamento das inquietações do seu dia-adia e revelar as contribuições da Terapia Comunitária no processo da gravidez. A pesquisa foi
realizada na Comunidade Mangabeira IV - Ambulantes, na cidade de João Pessoa/Pb, onde vem
sendo desenvolvida a Terapia Comunitária. O material empírico foi produzido por meio de entrevistas,
utilizando-se a história oral temática como referencial metodológico. Os dados foram discutidos e
apresentados na forma de narrativa. Nos discursos, refletimos sobre o significado da gravidez, as
inquietações das gestantes, as estratégias de superação para os seus desafios cotidianos, bem
como, a contribuição da Terapia Comunitária sendo extraídos das narrativas os seguintes eixos
temáticos: Cada gravidez: uma história; O sofrimento como fonte de competência: as inquietações e
as estratégias de enfrentamento; Terapia Comunitária: um espaço de fala, partilha e cuidado. A
pesquisa revelou que as inquietações apresentadas pelas gestantes refletem dificuldades de acesso
à maternidade, a inexistência de vagas no momento da internação, a preocupação com o aumento da
família na chegada de mais um membro e com o sustento e criação dos filhos. As estratégias de
enfrentamento apresentadas para essas inquietações foram: desabafar, confiar em Deus, rezar, ter
esperanças e pensamentos positivos, buscar apoio social, participar de grupos para gestantes,
buscar o diálogo com os membros da família, tendo sido uma constante a presença da fé e da teia de
apoio como mecanismos de superação das adversidades. Nas falas das gestantes, percebeu-se a
Terapia Comunitária como uma estratégia para enfrentamento das inquietações do dia-a-dia, na
medida em que se constituiu em um espaço de promoção à saúde, aliviando o sofrimento através da
fala, da escuta e da partilha das experiências de vida. A intervenção da Terapia Comunitária com as
gestantes na atenção básica de saúde representou um trabalho pioneiro, contribuindo para a
melhoria da saúde e alívio das inquietações das mulheres grávidas, das famílias e da comunidade.

Acesso ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/Viviane%20Rolim%20de%20Holanda%20-%20Disserta.pdf
Nº de Classificação: 4534
GUEDES, Bianca Nunes. Metodologia da problematização na Escola de Posturas: um processo
emancipatório na prática da educação gerontológica. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Iracema Tabosa da
RESUMO: O crescente aumento da população idosa no Brasil e nos países em desenvolvimento
despertou o interesse entre os profissionais das mais variadas formações, principalmente entre
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aqueles que atuam na promoção da saúde. Como conseqüência deste fenômeno populacional, as
modificações morfo-fisiológicas, psicológicas, bem como as patologias próprias do processo de
envelhecimento tornaram-se relevantes no contexto social, levando a uma maior demanda por
serviços de saúde que implica na necessidade da fisioterapia, da enfermagem e dos demais
profissionais da área direcionarem sua prática para as peculiaridades desta faixa etária. Entre as
modificações que ocorrem nesta fase, as alterações posturais vêm sendo uma das causas mais
freqüentes de queixas, devido às complicações e às limitações funcionais que acarretam, e que, por
conseguinte, restringem a participação social deste grupo etário. Quanto aos aspectos agravantes da
perda ou diminuição da capacidade funcional, evidencia-se a falta de informações por parte dos
idosos, cuidadores e familiares quanto às orientações existentes que minimizam e muitas vezes
previnem grande parte dos problemas relacionados à postura, assim como a escassez de serviços de
saúde destinados à assistência mais voltada aos idosos, associada à limitada utilização de práticas
pedagógicas mais eficazes no processo de educação em saúde. O objeto desse estudo é o processo
de educação postural na terceira idade à luz da alternativa metodológica problematizadora do Método
do Arco e tem como objetivos: descrever o processo de educação postural à luz do Método do Arco,
destinado às habilidades de adaptação das atividades da vida diária em idosos e analisar a eficácia
da alternativa metodológica problematizadora do Método do Arco no processo de educação postural
na terceira idade. Nesse sentido, o referencial metodológico deste estudo consiste na metodologia da
problematização apoiada no Arco de Maguerez proposto por Charles Maguerez, aplicado e descrito
pela primeira vez por Bordenave e Pereira (1986). Esta pesquisa caracteriza-se por ser de natureza
qualitativa, do tipo exploratória descritiva, teve como cenário a Clínica Escola de Fisioterapia da
UFPB, e como participantes dez indivíduos idosos, sendo oito do sexo feminino e dois do sexo
masculino. O material empírico foi obtido por meio das discussões e grupos focais realizados no
decorrer da Oficina Problematizadora adaptada da programação da Escola de Posturas da UFPB, e
para a análise e interpretação dos dados, utilizou-se a técnica da análise de discurso proposta por
Fiorin (1990). Ao seguir todos os parâmetros viabilizados por esta técnica, a categoria empírica
evidenciada foi A Eficácia da Metodologia Problematizadora no Processo de Educação Postural como
Diferencial na Eficiência do Trabalho Fisioterapêutico. A eficácia da Metodologia Problematizadora no
processo de educação postural foi constatada diante da ação transformadora na prática das
atividades da vida diária dos participantes, retratada por meio da ausência ou diminuição considerável
das dores, melhora da capacidade funcional e sensação de bem-estar físico e mental, como também,
a partir da aquisição do conhecimento construído ativamente entre os sujeitos, estimulando o
despertar de uma consciência crítica e reflexiva. É imprescindível a utilização de alternativas
metodológicas de ensino mais inovadoras, sobretudo entre os profissionais que atuam na prestação
de serviços destinados à promoção e educação em saúde, focalizando, especialmente, os usuários,
que também necessitam vivenciar práticas educativas transformadoras. Evidencia-se com esta
pesquisa um avanço do processo emancipatório na prática da educação gerontológica e a
possibilidade do adensamento de estudos posteriores nessa área.

Acesso ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacaoes2006/dissertacaobiancanunes.pdf
Nº de Classificação: 4535
ARAÚJO, Daísy Vieira de. Formação de força de trabalho em saúde: contribuição para a prática
educativa em enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2006. [105] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Cesar Cavalcanti da
RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa é a Prática Educativa (processos de ensino e
avaliação) dos docentes vinculados ao curso de graduação em enfermagem do Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. Discute-se acerca das abordagens pedagógicas
propostas na classificação do professor José Carlos Libâneo e o modo como a utilização destas
vertentes se reflete no processo de formação de força de trabalho em enfermagem, identificando
limites e possibilidades de inserção de abordagens para formar sujeitos críticos, reflexivos e
questionadores, capazes de atender às necessidades sociais da saúde preconizadas na política de
saúde vigente. Justifica-se a sua realização face à constatação de que instituições formadoras estão
lançando no mercado de trabalho um grande número de novos profissionais de saúde, dentre eles os
enfermeiros que, na sua maioria, não se interessa pelo que significa Reforma Sanitária, sinalizando
que o processo de formação de força de trabalho em saúde precisa ser repensado e aprimorado. O
material empírico foi obtido por meio de entrevistas semi-estruturadas e analisado através da técnica
de Análise de Discurso, proposta por Fiorin (1990). Com este processo foi possível a construção da
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categoria empírica: ensino diretivo e ênfase conteudista no processo de formação de força de
trabalho em enfermagem, bem como a constatação de que o processo de formação investigado está
amparado pela abordagem pedagógica liberal tradicional, estando, portanto, em descompasso com
os processos de formação que favorecem o atendimento das necessidades sociais da saúde, tendo
em vista as necessidades do Sistema Único de Saúde, nesta área.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46006
Nº de Classificação: 4536
OLIVEIRA, Mariza Silva de. Autocuidado da mulher na reabilitação da mastectomia: estudo de
validação de aparência e conteúdo de uma tecnologia educativa. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: As tecnologias educativas merecem discussão e reflexão quanto à sua validação e
implementação na prática assistencial. A reabilitação com o auxílio de tecnologias educacionais pode
ser bastante eficaz, pois motiva a mulher a se cuidar e adquirir conhecimentos necessários e
adequados para serem adotados na efetividade do seu autocuidado. Objetivou-se validar um manual
educativo direcionado para a promoção do autocuidado de mulheres mastectomizadas, identificar
aspectos que podem ser aperfeiçoados e/ou modificados e avaliar o manual educativo proposto
quanto à legibilidade e validade de conteúdo e de aparência. Trata-se de uma pesquisa de
desenvolvimento metodológico. O referencial teórico-metodologico foi adotado com base nos
critérios do modelo de Pasquali (1998) composto por três conjuntos de procedimentos: teóricos,
empíricos e analíticos. Como se trata de um manual educativo, usou-se apenas os procedimentos
teóricos. A coleta de dados foi realizada de abril a junho de 2006 em dois momentos metodológicos.
Primeiro, a avaliação dos quatorze juízes-especialistas (profissionais); segundo, a análise semântica
de nove mulheres mastectomizadas escolhidas conforme critérios preestabelecidos para ambos. Os
dados foram extraídos por meio de questionários individuais na forma de escala Likert com itens
distribuídos em três blocos de análise. Os dados receberam tratamento descritivo, sendo calculada a
adequação da representação comportamental dos itens, a correlação linear de Pearson dos itens
avaliados pelos juízes e a avaliação do Índice de Legibilidade de Flesch do material (ILF), utilizando o
Revisor Gramatical Automático para Português (ReGra). Na validação de aparência, os juízesespecialistas sugeriram várias alterações, mas houve tendência dos juízes optarem pelas respostas
em concordância. A maioria das respostas ficou entre totalmente adequado (142) e adequado (120),
não havendo indicação significativa de discordância, pois dos 22 itens e das quatro opções de
respostas, apenas cinco itens obtiveram escores inadequados. Quanto à adequação comportamental
dos 22 itens, quatorze atingiram a meta proposta de 80% de concordância entre os juízes, quatro
tiveram índices limítrofes e quatro tiveram índices abaixo do parâmetro adotado. Na correlação linear
de Pearson, os avaliadores analisaram alguns itens de forma linearmente dependente uns com os
outros, a indicar que o instrumento de avaliação quanto aos aspectos referentes ao manual está
adequado. Quanto à análise semântica, 114 respostas ficaram em totalmente adequado e 114 em
adequado. Nesse grupo não houve indicação significativa de discordância, pois dos 26 itens e das
quatro opções de respostas, apenas um item obteve escore inadequado. Em relação ao ILF, os
resultados variaram de 43 a 64, ou seja, leitura fácil e difícil, apropriado para o ensino fundamental
completo ou médio incompleto. Conclui-se que o manual educativo é um recurso que pode ser usado
de forma positiva no processo de reabilitação da mastectomizada caso as mensagens sejam
apreendidas por ela; os profissionais devem considerar a escolaridade e habilidade de leitura do
paciente, pois a leitura é um processo complexo e a compreensão de textos envolve questões
relacionadas ao leitor e à sua interação. Espera-se que a aplicação do conhecimento adquirido nesse
estudo proporcione impactos positivos para a enfermagem e para a saúde da mulher mastectomizada
e garanta-lhe melhor qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=362
Nº de Classificação: 4537
ROLIM, Karla Maria Carneiro. Enfermagem humanística: contribuição para o desenvolvimento da
enfermeira na unidade neonatal. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2006. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): CARDOSO, Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: O cotidiano enfrentado pelas enfermeiras que trabalham em Unidade de Internação
Neonatal (UIN) lhes impõe um alargamento de perspectivas na observação, realização e
gerenciamento, do ponto de vista das suas atividades profissionais. Como enfermeiras, atuando em
Neonatologia, acreditamos ser necessária uma reflexão para transpor obstáculos, procurando opções
que levem a um trabalho com perspectiva emancipatória. Nosso interesse neste texto é defender a
tese de que, após aquisição dos conhecimentos sobre a Teoria Humanística de Enfermagem, de
Paterson e Zderad, e, ao buscar o diálogo genuíno com o recém-nascido (RN) de alto risco nas
práticas diárias vivenciadas, com base em conhecimento científico e humano, a enfermeira
conseguirá compreender o significado do seu bem-estar e estar-melhor. Objetivamos investigar a
prática da enfermeira na assistência ao RN de alto risco na UIN com base na Teoria Humanística;
analisar a prática da enfermeira na assistência ao RN de alto risco, após aprimoramento do seu
cuidado, embasado nos pressupostos da Teoria Humanística de Enfermagem, e elaborar um
processo de cuidado humanístico ao RN com participação coletiva das enfermeiras. Trata-se de
pesquisa qualitativa, apoiada na Teoria Humanística de Paterson e Zderad, desenvolvida na UIN de
uma maternidade-escola, na cidade de Fortaleza-CE, perfazendo um período, referente à coleta de
dados, de março a agosto de 2005. Os sujeitos foram dez enfermeiras atuantes na UIN. Para a coleta
de dados foram realizadas reuniões semanais, em um período de 60 dias, as quais foram filmadas.
No segundo momento, após as reuniões, usamos a observação participante na UIN para registrar a
comunicação enfermeira/bebê/família/equipe interdisciplinar. No decorrer da análise, síntese e
descrição buscamos compreendê-la à luz da Teoria Humanística, de Paterson e Zderad. Os dados
foram organizados e apresentados por meio de quadros. As temáticas extraídas das falas e das
filmagens das participantes e, após reflexões das exposições teóricas desenvolvidas pelo grupo
foram: desmotivação, cuidado, ambiente, relacionamento interpessoal. Da temática desmotivação,
emergiram as subtemáticas cansaço físico e mental, o re-trabalho na UIN, falta de perspectiva para
mudanças, autoconhecimento; da temática cuidado, as subtemáticas foram autocuidado e cuidado ao
bebê; da temática ambiente, emergiram as subtemáticas o ambiente da UIN e os sentimentos da
enfermeira ao atuar na UIN; da temática relacionamento interpessoal, a subtemática foi
relacionamento com a equipe interdisciplinar na UIN. O processo de cuidado humanístico ao recémnascido foi elaborado coletivamente pelas enfermeiras após a compreensão do significado do seu
estar-melhor em UIN, e incluiu todas as etapas da Teoria Humanística. Tentamos compreender as
relações entre o discurso e a existência, o meio, a ambiência que rodeia a pessoa de cada
enfermeira. Acreditamos que a tese defendida alcança a compreensão da enfermeira sobre o
significado de sua experiência, do seu estar-melhor ao cuidar do RN em UIN, pelo desenvolvimento
da autoconsciência, da compreensão do outro, pelo olhar mais relacionador das diversidades, pelo
estabelecimento de uma visão mais ampla das realidades vivenciadas em seu cotidiano, pela
transição do seu egocentrismo para o compartilhamento de suas emoções, do seu saber e de sua
vocação – o cuidar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4538
COSTA, Francisca Bertilia Chaves. Intervenções de enfermagem identificadas em consultas a
portadores de hipertensão arterial: estudo em um centro de referência em Fortaleza-CE. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A atuação da enfermeira nas consultas a portadores de hipertensão arterial, realizando
ações específicas e intervenções sistematizadas, tem crescente importância porque, não raro, o
cliente carece de intervenções que fogem da competência de um só profissional. Teve-se como
objetivo identificar intervenções de enfermagem documentadas em prontuários de portadores de
hipertensão arterial atendidos em um serviço de referência; detectar a freqüência do registro das
intervenções; analisar, com base no Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao
Diabetes Mellitus (Brasil, 2001) e nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006), as
intervenções com freqüência igual ou superior a cinco vezes nos registros; e mapear as intervenções
encontradas, segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, versão 1. Foi
realizado na cidade de Fortaleza, em uma unidade de saúde de referência em hipertensão arterial e
diabetes mellitus, para o Ceará. Universo constituído por 3.606 prontuários cadastrados de julho de
2003 a julho de 2005, no total de 704 prontuários com registro do diagnóstico de hipertensão arterial.
Entre esses, 175 prontuários atenderam aos critérios de inclusão: ser prontuário de paciente portador
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do diagnóstico de hipertensão arterial primária ou essencial, sem outras morbidades, como
neoplasias, doenças hematológicas, neuro-psiquiátricas, ósseas, metabólicas e renais; estar
cadastrado, e em vigência desde julho de 2003; independente de sexo e idade e ter registro de, pelo
menos, uma consulta de enfermagem. Os dados foram coletados nos prontuários pela análise dos
registros das consultas de enfermagem realizadas de dezembro de 2005 a fevereiro de 2006.
Utilizou-se um formulário que tinha como eixo as questões necessárias para atingir os objetivos
propostos. Nos 175 prontuários, houve registro de 259 consultas de enfermagem (média: 1,48). Em
todas havia registros de intervenções, no total de 10 ações de enfermagem e 972 registros de
intervenções, com uma média de 3,7 intervenções por consulta. As ações presentes foram: verificar
(819), orientar (71), encaminhar (65), ensinar (7), manter (5), estimular (1), conscientizar (1), evitar
(1), vigiar (1) e solicitar (1). Na ação de verificar destacaram-se intervenções que ocorreram com
uma freqüência igual ou superior a cinco vezes: pressão arterial (257), peso (217), glicemia (212),
altura (86); seguindo-se pelas intervenções referentes a encaminhar: cardiologista (18), odontologista
(12), nutricionista (10), oftalmologista (8) e nefrologista (7), e orientar: para diminuir peso (9), dieta (8),
orientações (5); manter: cuidados (5). Observou-se que a intervenção mais registrada foi verificação
da pressão arterial (257), no entanto, mesmo essa sendo caracterizada como uma ação específica e
imprescindível na consulta de enfermagem ao portador de hipertensão arterial, não se fez presente
em todas as consultas. Esse fato parece indicar a ocorrência de sub-registros pelos enfermeiros, o
que representa prejuízo para a avaliação sistemática do cliente e acompanhamento da eficácia de
sua terapêutica. Conforme se conclui, a análise de registros de consultas de enfermagem possibilitou
identificar intervenções e ações de enfermagem paralelas com as intervenções relacionadas na CIPE
1. No entanto, sub-registros podem estar ocorrendo, fazendo com que o quantitativo de intervenções
seja inferior ao que poderia se esperar em face da especificidade das consultas analisadas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4539
TAVARES, Solange do Socorro Fonseca. Avaliação da eficácia da estufa de Pasteur como
equipamento esterilizante em consultórios odontológicos do Distrito Central de Goiânia-GO.
Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Joaquim Tomé de
TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
RESUMO: Este estudo analítico objetivou avaliar a eficácia da estufa de Pasteur como equipamento
esterilizante em consultórios odontológicos com relação: ao acondicionamento da carga,
tempo/temperatura utilizados, uso de testes químicos e monitoramento biológico no controle da
esterilização e à prática de manutenção preventiva. Os dados foram coletados em 101 consultórios
odontológicos no Distrito Central de Goiânia-Goiás-Brasil, por meio dos seguintes procedimentos: uso
de check-list e entrevista, aferição da temperatura da estufa de Pasteur e realização de teste com
indicador biológico. Os resultados demonstraram que a maioria dos responsáveis pela esterilização
dos artigos em estufa, realizam-na sem a padronização das seguintes condutas preconizadas pelo
Ministério da Saúde (MS): disposição correta dos pacotes, monitoramento por termômetro acessório,
realização de ciclos indicados e de manutenção preventiva. Revelaram, também, que os fatores
intervenientes com maior significância à qualidade da esterilização foram: a realização de
monitoramento das câmaras por termômetro acessório e as relações tempo/temperatura indicadas
para o ciclo de esterilização. Além disso, a estufa de Pasteur não foi eficaz para 46 (45,5%)
consultórios odontológicos pesquisados, confirmando, outros estudos, que este equipamento é
suscetível ao insucesso da esterilização e sua eficácia está intimamente relacionada ao cumprimento
dos parâmetros preconizados, os quais dependem da ação humana.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4540
SANTOS, Silvana de Lima Vieira dos. Situação vacinal e exposição a material biológico: o papel
das instituições de ensino superior na formação de graduandos na área de saúde no Estado de
Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
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RESUMO: Estudo descritivo, realizado em Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de Goiás.
Fizeram parte do estudo graduandos do último ano/semestre dos cursos da área de saúde. Objetivou
caracterizar a exposição a material biológico entre os graduandos de cursos da área de saúde, no
Estado de Goiás; Identificar o perfil vacinal destes graduandos; caracterizar a atuação das IES na
orientação do graduando quanto à vacinação, às doenças imunopreveníveis de importância para os
profissionais da área de saúde (PAS), e verificar nos graduandos vacinados contra hepatite B, a
realização e a resposta do exame anti-Hbs. Realizamos o teste piloto e com auxílio do software Epiinfo, versão 2004, calculamos um n=651, o que corresponde a 54,0 % da população, com intervalo de
confiabilidade de 95%. Foram observados os aspectos ético-legais da pesquisa. Os dados foram
obtidos por meio de questionário, que foi validado por três juízes. A aplicação do instrumento foi em
sala de aula. O banco de dados foi estruturado e processado no programa Epi-info, versão 2004, e os
dados apresentados em figuras e tabelas e analisados por meio de estatística descritiva. Participaram
do estudo 777 (68,5%) dos graduandos matriculados no último ano, em 2005. Idade entre 20 e 55
anos, média de 34,7 anos, moda 23 anos e 83,6% entre 20 a 30 anos. O sexo feminino é o
predominante com 73,8%. Já haviam sido expostos a material biológico 25,4% dos graduandos,
quanto ao tipo de acidente 64,2% afirmaram terem se acidentado tanto com perfurocortantes quanto
com exposição de pele e mucosas. Dentre os que se envolveram em acidentes somente 35,2% os
notificaram. Os graduandos apresentaram maior adesão às vacinas anti-hepatite B que foi referida
por 84,9% e apenas 34,0% realizaram o teste anti-HBs; destes 73,0% referiram ser respondedores e
10,0% não sabiam. Houve também adesão às vacinas anti-difteria e tétano por 46,8% e antiamarílica por 25,8% dos graduandos. Afirmaram terem sido orientados sobre imunização 92,0% dos
estudantes. Reconhecem como vacinas recomendadas aos PAS: a anti- hepatite B em 94,8%, a antidifteria e tétano em 77,3% e anti-amarílica em 48,3% das citações. As fontes de informação aos
graduandos sobre as vacinas recomendadas aos PAS, foram: disciplina curricular com 32,3%,
seguida pela direção da faculdade com 13,6% das citações. Embora as IES no Estado de Goiás
estejam abordando esta temática, a fazem de forma fragmentada e pouco consistente. Consideramos
imprescindível que, as IES estabeleçam com urgência uma política de instituição das vacinas,
antecedendo a prática clínica e repensem o ensino sobre a prevenção e controle de infecção, visando
a interdisciplinaridade e principalmente a qualidade do ensino, o que refletirá no perfil dos
profissionais da área de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=35
Nº de Classificação: 4541
OLIVEIRA, Michele Dias da Silva. Estudo soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite
B (HBV) e avaliação da soroconversão à vacina Butang® em adolescentes da periferia da
região metropolitana de Goiânia, Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2005. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TELES, Sheila Araújo
RESUMO: Para investigar o perfil soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite B e avaliar a
soroconversão à vacina Butang® em adolescentes da periferia da Região Metropolitana de Goiânia,
Goiás, 664 indivíduos de 12 a 19 anos foram entrevistados sobre dados pessoais e fatores de risco
para a infecção pelo hbv. a seguir, foram coletadas amostras sanguíneas para detecção dos
marcadores sorológicos do HBV (HBsAg, antiHBs e anti-HBc) pelo ensaio imunoenzimático (ELISA).
as amostras hbsag reagentes foram subtipadas por ELISA e, submetidas à detecção do HBV DNA
pela reação em cadeia da polimerase, sendo as positivas genotipadas por análise do polimorfismo de
fragmentos de restrição (RFLP). A todos os adolescentes suscetíveis foram oferecidas três doses de
20 µg da vacina Butang®, e a resposta vacinal detectada cerca de 45 dias após a última dose. Uma
prevalência global de 5,9% (IC 95%: 4,3 – 8,0) foi encontrada, variando de 2,4% (IC 95%: 0,7-6,3) a
17,3% (IC 95%:11,0-26,0). Todos os adolescentes HBsAg positivos foram infectados com amostras
do subtipo adw2 e genótipo A. Possuir 16 a 19 anos de idade, estudar no período noturno, na escola
B, ser natural de outro estado e usar “body piercing”, foram fatores independentemente associados à
positividade ao HBV. Um total de 304 adolescentes eram suscetíveis ao vírus da hepatite B. Destes,
182 receberam o esquema completo da vacina Butang® e, em 170 foi possível avaliar a resposta
vacinal. Todos desenvolveram anticorpos anti-HBs em níveis protetores, sendo a maioria com títulos
superiores a 1.000 mUI/mL. A média geométrica dos títulos (GMT) de anti-HBs foi igual a 4.344
mUI/mL (IC 95%: 3.492 – 5.404). Os resultados desta investigação ratificam a importância da
vacinação contra hepatite B na população de adolescentes, principalmente para os de baixa renda,
cujas condições sociais parecem favorecer a disseminação viral. A utilização da Butang®, com o
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presente esquema, deve garantir títulos protetores de anti-HBs em uma fase crítica para infecção
pelo HBV como a adolescência e vida adulta jovem.

Acesso ao texto integral:
http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=23
Nº de Classificação: 4542
SIQUEIRA, Karina Machado. Compreendendo o ser da pessoa com câncer: suas posturas e
possibilidades existenciais. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem,
2006. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Alves
RESUMO: Apesar dos importantes avanços ocorridos nos últimos anos quanto ao diagnóstico e
tratamento do câncer, essa doença vem se configurando como uma das principais causas de morte
no mundo, afetando parcela significativa da população. O número expressivo de pessoas que
buscam as instituições de saúde para o tratamento do câncer nos leva a assumir uma postura
reflexiva em relação à forma com que vêm sendo cuidadas pelos profissionais de saúde. O
desenvolvimento deste estudo teve como propósito desvelar o significado de ser-com-câncer para
pacientes oncológicos, buscando compreendê-los nesse vivenciar e vislumbrando a descoberta de
novos caminhos para o cuidado a essas pessoas. Sustentando-me no entendimento de que somente
as pessoas que experimentam a situação de adoecer com câncer são capazes de transmitir o sentido
e o significado do que estão vivendo, optei pela metodologia da pesquisa qualitativa – modalidade
fenomenológica, baseada no referencial filosófico de Edmund Husserl. A fenomenologia, segundo
Husserl, é a volta ao mundo das experiências vividas pelo sujeito, tendo como objetivo o desvelar das
essências inerentes ao fenômeno. Foram realizadas entrevistas junto a onze pacientes internados em
uma instituição de saúde especializada no tratamento do câncer, localizada em Goiânia – GO. Todos
os pacientes eram adultos e estavam conscientes do diagnóstico. Apropriei-me de algumas idéias da
ontologia existencial de Martin Heidegger para melhor desenvolver a análise dos dados. Pude
apreender que o câncer mostra-se ao Ser que vive essa situação de doença como uma experiência
difícil, saturada de sofrimento e dor. O recebimento do diagnóstico revelou-se como um dos piores
momentos para o paciente, quando vivencia, dentre outros sentimentos, a angústia diante do
desconhecido e o medo da morte. Ao aproximar-me do mundo-vida dessas pessoas, percebi o
quanto o câncer, enquanto realidade na vida do Ser, pode afetar tanto sua autopercepção e seu
comportamento, quanto suas relações sociais. A partir do momento em que o Ser se depara com a
realidade de existir com uma doença grave, diversos projetos existenciais tendem a ser anulados ou
modificados pela situação vivida. Além dos inúmeros sofrimentos provocados pela doença, o estigma
que envolve o câncer é responsável pela manutenção de preconceitos que aumentam o sofrimento e
desgastam a pessoa doente. Ao se depararem com a necessidade de conviver com um problema de
saúde grave, as pessoas buscam, em muitos casos, formas de enfrentamento que diferem daquelas
oferecidas pela medicina convencional, dentre estas se destacam as práticas baseadas no saber
popular e a religiosidade. A confiança no poder divino emergiu de maneira significativa no discurso
dos pacientes como possibilidade de fortalecimento e superação. A presença de pessoas
significativas, como familiares e amigos, foi considerada importante pelos que vivenciam o estar
doente. Desvelar o significado de existir com câncer possibilitou-me a compreensão do vivido pela
pessoa, sinalizando para a necessidade de discutir sentimentos, compartilhar suas dores, tristezas e
preocupações. O cuidado a essas pessoas implica em desenvolver a sensibilidade de olhar o Ser
como alguém dotado de consciência da situação em que se encontra e que necessita de cuidados
direcionados para sua singularidade.

Acesso ao texto integral:
http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=24
Nº de Classificação: 4543
PEREIRA, Ângela Lima. Revisão sistemática da literatura sobre produtos usados no tratamento
de feridas. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACHION, Maria Márcia
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RESUMO: Na área da saúde há uma grande diversidade de produtos para o tratamento de feridas,
contribuindo para a dificuldade dos profissionais em decidir qual a melhor opção. Por outro lado,
diariamente, um volume crescente de publicações tem sido disponibilizado na área, sendo necessário
que estas informações sejam analisadas quanto à sua aplicação, tornando o conhecimento produzido
mais facilmente utilizado. Assim, no intuito de contribuir para a fundamentação teórica do cuidar de
enfermagem, acreditamos ser necessário investigar na literatura científica da área de saúde, quais
são as melhores evidências obtidas acerca do tratamento de feridas. A finalidade desta pesquisa é
contribuir para o direcionamento da assistência e do ensino de enfermagem acerca da temática, bem
como gerar novas questões de pesquisa. Assim, propomos como objetivo geral: analisar a produção
do conhecimento científico publicado entre os anos de 1995 a 2004, sobre a utilização de alguns
produtos utilizados no tratamento de feridas em seres humanos. Este estudo foi realizado por meio de
Revisão Sistemática da Literatura nas seguintes bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS): ADOLEC, BDENF, MEDCARIB e MEDLINE. Mediante consulta aos Descritores em Ciências
da Saúde, foram adotados unitermos e realizada busca na BVS. A seleção preliminar das referências
e resumos obtidos foi realizada por meio da aplicação do Teste de Relevância (TR) I, por um dos
pesquisadores, considerando critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, foi aplicado o TR II
aos resumos, e em seguida aos artigos na íntegra, por dois pesquisadores de forma independente.
Aos artigos incluídos nesta fase, foi aplicado o TR III, por dois pesquisadores de forma independente,
e solicitada avaliação de um consultor para análise dos artigos nos quais houve desacordo entre os
pesquisadores. Finalmente, os artigos incluídos foram examinados seguindo-se um roteiro de
extração de informações. Esses dados foram apresentados num quadro sinóptico com informações
de cada artigo, e posteriormente, foi elaborado o mapa geral de evidências identificadas para os
diversos usos dos produtos estudados. A quantidade total de referências de artigos encontrados
inicialmente foi de 2906. Com a aplicação do TRI houve um total de 1234 exclusões e 1672 inclusões.
A aplicação do TR II resultou em um total de 1413 exclusões e 159 inclusões. Não foi possível aplicar
TRII em 100 artigos, por não terem sido encontrados em território nacional. O TR III resultou em 142
exclusões e 17 inclusões. A utilização de produtos que apresentaram evidência IB, ou seja,
fortemente recomendada para implementação nas circunstâncias encontradas foram: alginato de
cálcio em feridas doadoras de enxerto de pele; filme transparente em feridas cirúrgicas abdominais e
em área de inserção de cateter epidural; hidrogel na pele íntegra e em arranhão; hidrocolóide no
tratamento de psoríase, feridas induzidas por radiação, em perfuração de membrana timpânica,
úlcera de perna e de pressão; mel em queimaduras superficiais; membrana amniótica em ferida
cirúrgica na superfície ocular; sulfadiazina de prata em queimaduras superficiais. Conclusões: As
evidências encontradas segundo os critérios adotados neste estudo fornecem uma base segura para
a utilização destes produtos, nas circunstâncias mencionadas.

Acesso ao texto integral:
http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=28
Nº de Classificação: 4544
AFONSO, May Socorro Martinez. Avaliação do controle da qualidade do ar ambiente
condicionado em salas de operação no município de Goiânia-Goiás. Goiânia. Universidade
Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. [86] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
RESUMO: Estudo descritivo realizado junto aos Enfermeiros que atuam nos centros cirúrgicos dos
hospitais cadastrados na Vigilância Sanitária Municipal e na Associação de Hospitais do município de
Goiânia, objetivando identificar os tipos de condicionamento de ar utilizados em salas de operação e
caracterizar as ações de controle da qualidade do ar ambiente destas salas. A amostra foi composta
de 49 hospitais, com um total de 50 centros cirúrgicos, perfazendo 75,7% dos centros cirúrgicos de
Goiânia. Foram observados os aspectos ético-legais. Realizou-se entrevista com o enfermeiro
responsável pelas salas de operação, e observou-se a estrutura de condicionamento do ar do centro
cirúrgico utilizando um check-list construído com base nas diretrizes oficiais. As medidas de controle
de qualidade do ar foram divididas em controle ambiental das salas de operação e manutenção do ar
condicionado. O sistema de condicionamento do ar mais frequentemente encontrado foi a utilização
dos aparelhos do tipo split e de janela, sendo que somente em sete hospitais existem aparelhos de ar
condicionado do tipo central. Não houve controle de acesso ao centro cirúrgico em 24%. Em 58% dos
centros cirúrgicos, durante a cirurgia, as portas das salas de operação ficaram abertas; somente em
três locais a pressão do ar, na sala, foi positiva; as temperaturas máximas em sala oscilaram entre 17
a 28° C e a temperatura mínima entre 16 a 20° C; os sistemas de fluxo de ar eram turbulentos na
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maioria dos centros cirúrgicos; e em nove hospitais onde está ocorrendo reforma próximo ao centro
cirúrgico, as medidas de isolamento adotadas não foram adequadas. Observou-se inadequação das
roupas utilizadas pelo pessoal que trabalha nas salas de operação, tanto em relação ao tecido,
quanto ao modelo utilizado. Somente em um centro cirúrgico foi encontrado o Plano de Manutenção,
Operação e Controle, do sistema de condicionamento de ar, sendo que nos demais a prática de
manutenção mais relatada foi a limpeza semanal do filtro do aparelho do ar condicionado.
Concluímos, portanto, que a qualidade do ar nestes centros cirúrgicos encontra-se comprometida,
podendo constituir-se de fator de risco para infecção em sítio cirúrgico nestes estabelecimentos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4545
LOPES, Lillian Kelly de Oliveira. Infecção pelo Mycobacterium tuberculosis entre os
profissionais da equipe de enfermagem, em um hospital de doenças infecciosas, Goiânia -GO.
Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
TELES, Sheila Araujo
RESUMO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cem milhões de pessoas são
infectadas pelo M. tuberculosis, a cada ano. Os profissionais de saúde são importantes para o
controle da tuberculose, mas também um grupo de risco elevado para esta infecção. Assim, o
presente estudo teve como objetivos avaliar a prevalência da infecção causada pelo M. tuberculosis
em profissionais de enfermagem de uma instituição especializada em doenças infecciosas, em
Goiânia – Go, analisar os fatores associados à positividade à prova tuberculínica nesta população e
determinar a densidade de incidência da infecção pelo M. tuberculosis, nos profissionais susceptíveis.
Inicialmente, verificou-se a prevalência e os fatores associados à positividade à PT. A seguir, os
profissionais suscetíveis à infecção (n=32) foram acompanhados, por três anos (2001-2004), para
detecção de conversão tuberculínica. Do total de profissionais investigados, 69,5% (IC 95%: 60,777,2) foram positivos à PT. Dois fatores ocupacionais foram independentemente associados à
positividade à PT: tempo de atividade profissional > 5 anos (OR ajustado = 6,3; IC 95%: 1,5-26,2) e
último contato laboral com alguém com TB = 2 anos (OR ajustado = 12,2; IC95%: 1,2-106,3). Sete
profissionais apresentaram viragem tuberculínica, resultando em uma densidade de incidência de
11,5 novas conversões por 100 pessoas/ano. Todos desenvolviam atividades assistenciais, durante o
período do estudo. Duas profissionais desenvolveram tuberculose doença. Os resultados, deste
estudo, ratificam o elevado risco de tuberculose nos profissionais de enfermagem, e evidenciam a
importância desta infecção como doença ocupacional para equipe de enfermagem de nossa região.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4546
BARROS, Izildinha Pedreira. Resíduos biológicos nos institutos de medicina legal de Goiás:
implicações para os trabalhadores. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
RESUMO: Os Institutos de Medicina Legal (IML) realizam exames e perícias que implicam na
geração de resíduos de natureza biológica, química, radioativa e comum. Dessa forma, podem expor
os trabalhadores ao contato com material biológico, principalmente pela não-adoção de práticas
recomendadas no seu manejo. Com o intuito de minimizar esses riscos, o Ministério da Saúde
estabeleceu normas, definindo condutas a serem adotadas por todos os estabelecimentos geradores
de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), incluindo os serviços de medicina legal. Os objetivos do
estudo foram: realizar um diagnóstico da situação do gerenciamento dos resíduos biológicos gerados
nos Institutos de Medicina Legal de Goiás e suas implicações para os trabalhadores; identificar o
manejo dos resíduos biológicos nos Institutos de Medicina Legal, segundo as diferentes etapas
previstas na legislação nacional vigente; verificar a situação de risco biológico ocupacional para os
trabalhadores dos Institutos de Medicina Legal de Goiás. Os dados foram coletados por meio de:
questionário, check list e roteiro para entrevista. O questionário foi respondido por dez diretores, e
foram entrevistados 81 trabalhadores, e os dados da observação direta foram registrados no check
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list. Apesar desses serviços gerarem resíduos semelhantes ao de qualquer instituição de saúde,
estes não segregados, acondicionados e dispostos conforme as normas legais vigentes. O manejo de
perfurocortantes apresenta-se como principal risco para o trabalhador, evidenciado pela ocorrência
de exposição percutânea, durante o descarte. Embora, haja uma consciência, entre os trabalhadores,
acerca do risco biológico envolvido nas atividades exercidas, há baixa adesão às medidas de
proteção. A maioria não usa os equipamentos de proteção individual recomendados, e não têm
esquema completo para as vacinas contra o vírus da hepatite B e contra o tétano. Os resultados
mostram a ausência de uma política voltada para o gerenciamento dos resíduos biológicos nos IML, a
vulnerabilidade dos profissionais quanto aos riscos com material biológico e a premente necessidade
de educação permanente em relação às medidas de biossegurança, nestes serviços.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4547
CARRIJO, Clarissa Irineu de Sousa. A empregabilidade de um grupo de egressos do curso de
graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEZERRA, Ana Lúcia Queiroz
RESUMO: O crescimento de cursos de Graduação em Enfermagem e, conseqüentemente, de
egressos, faz com que os enfermeiros estejam vivenciando um momento particularmente crítico, tanto
no campo da formação profissional como no mercado de trabalho. Este estudo teve como objetivos:
analisar os fatores determinantes na empregabilidade do grupo de egressos da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) do ano de 2002; caracterizar os
profissionais do grupo de egressos da FEN/UFG do ano de 2002; verificar a inserção, do grupo de
egressos da FEN/UFG do ano de 2002, no mercado de trabalho; identificar a busca pela educação
continuada do grupo de egressos da FEN/UFG do ano de 2002, para o alcance da sua
empregabilidade. Pesquisa de natureza descritiva. Os dados foram obtidos por meio de um
questionário semi-estruturado, enviado para 44 (100%) dos egressos que concluíram o curso de
graduação no ano de 2002, e se dispuseram a participar mediante a garantia dos preceitos éticos por
parte da pesquisadora. Foram obtidos 41(93,2%) questionários, constituindo a amostra do estudo. As
respostas foram analisadas com auxilio de um programa computadorizado, que nos permitiu
identificar freqüências e percentuais das variáveis. As questões abertas foram categorizadas como o
contexto da empregabilidade dos egressos do ano 2002 e distribuídas em: caracterização do grupo; o
processo de formação profissional; a inserção no mercado de trabalho; a realidade do profissional e
mercado de trabalho. Os dados nos permitiram constatar que: é uma população jovem na faixa etária
de 24 a 26 anos (68,3%); a maioria 40 (97,6%) é do sexo feminino e 28 (68,3%) são solteiros;
concluíram a graduação em cinco anos; 61% consideram a formação boa e para 39% muito boa;
85,4% participaram de pesquisas e projetos de extensão, além de atividades extracurriculares e
eventos diversos; 63,4% cursou pós-graduação; a inserção no mercado ocorreu após um a três
meses de formados, 79,5% trabalham na área pública municipal, no Programa de Saúde da Família,
por indicação ou concurso público, com faixa salarial predominante de nove salários mínimos. Quanto
ao preparo para o mercado de trabalho: 80,5% sentiram-se preparados devido à formação acadêmica
e oportunidades de educação continuada; 19,5% sentiram-se despreparados, atribuindo ao choque
de realidades entre o mundo escolar e do trabalho e não atualização em áreas específicas da
enfermagem. Quanto às contribuições, sugerem cursos de pós-graduação, oportunidades de
educação continuada e pesquisas. Foi possível considerar que, na opinião dos egressos do ano de
2002, o curso de graduação oferecido pela FEN/UFG contribuiu na formação profissional de tais
egressos, entretanto, precisa convergir um pouco mais para a realidade do mercado de trabalho. O
estudo apresentou subsídios sobre a realidade na empregabilidade dos enfermeiros em Goiânia, para
discussões entre os docentes e aprimoramento do ensino na FEN/UFG e em outras universidades.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=25497
Nº de Classificação: 4548 [ Lilacs ID 448276 ]
MARTINS, Mônica Valadares. A mortalidade infantil em usuários de serviços privados de saúde
no Município de Belo Horizonte: sua evitabilidade e o acompanhamento da "linha do cuidado". Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MALTA, Deborah Carvalho
RESUMO: O estudo busca investigar a mortalidade infantil no município de Belo Horizonte, em
usuários de serviços privados de saúde e sua evitabilidade. Os dados para 0 desenvolvimento do
estudo são de fonte secundária, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
por meio das investigações do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Perinatal do município,
oriundos de informações do SIM e SINASC e de fichas de investigação de óbito preenchidas por
integrantes desse comitê, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, docentes e discentes
ligados ao Projeto de Extensão "Prevenção do Óbito Infantil e Perinatal" da Universidade Federal de
Minas Gerais. Como sujeitos da pesquisa, foram eleitas crianças que vieram a óbito no município de
Belo Horizonte, entre maio de 2002 a abril de 2003, com peso ao nascer igual ou maior que 1500g,
idade entre 22 semanas de gestação a menores de 01 ano, sem malformação congênita grave,
complexa ou letal e filhas de mulheres atendidas por planos de saúde (convênio) ou que pagaram
pelo seu atendimento (particular) em pelo menos um momento entre o pré-natal e o óbito. As
investigações consistem em avaliar fatores responsáveis pelo óbito, identificando aspectos
relacionados à sua evitabilidade, procedendo à busca de informações junto às famílias e em
prontuários nas Unidades de Saúde e Hospitais. Empregou-se o fluxograma analisador proposto por
Merhy e Chakkour (1997) para análise do fluxo assistencial, acesso e qualidade da assistência,
tentando-se detectar indícios de falhas ocorridas na assistência e outros fatores que tenham
contribuído com o evento em estudo - o óbito infantil. Para a avaliação da evitabilidade dos óbitos
foram utilizados a classificação de Wigglesworth, a classificação de evitabilidade da Fundação
SEADE e os possíveis problemas ocorridos nos distintos momentos da assistência de saúde,
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, no Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito
Infantil e Fetal. Foram identificados 46 óbitos no universo de 339 mortes, dentro dos critérios de
inclusão do estudo e desses: 71,7% tiveram atendimento privado em todo o percurso da assistência;
19,6% tiveram atendimento privado e também do serviço público. Observa-se maior escolaridade
materna superior a 8 anos (60,9%) entre as usuárias do serviço privado. Alguns problemas
percebidos foram registros escassos e informações pouco elucidativas nos prontuários, além de
gestantes com cartão de pré-natal retido em consultório médico. Quanto aos critérios de evitabilidade
da Fundação SEADE, 52,2% de óbitos foram classificados como redutíveis por adequado controle da
gravidez, na classificação dos óbitos perinatais de Wigglesworth 50,0% de óbitos ocorreram no
anteparto em decorrência de falhas na assistência pré-natal e/ou condições maternas adversas.
Considerando a proposta pelo Ministério da Saúde, detectou-se que 52,2% dos problemas estão
presentes na assistência pré-natal, em consonância com os dois grupos anteriores. O pressuposto de
que a assistência aos detentores de planos de saúde seria adequada é indagado por Cecílio (2003) e
Malta (2004), baseados na constatação de que a assistência prestada pelas operadoras de serviços
constitui-se, muitas vezes, prática fragmentada, com ênfase em procedimentos. Semelhante
constatação foi observada nesse estudo, com resultados que mostram óbitos evitáveis, baixa
qualidade da assistência prestada, tendo como conseqüência mortes desnecessárias.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4549 [ Lilacs ID 448261 ]
MOURA, Ana Carolina de Oliveira Martins. (Re)construindo a experiência de mulheres com
HIV/aids no Grupo de Apoio do CRASE, em Governador Valadares, MG. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Aidê Ferreira
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico cujo objetivo foi compreender a experiência da adesão
ao tratamento por mulheres com HIV/AIDS. Desenvolvido junto a 12 (doze) informantes, com idade
entre 35 e 60 anos, cadastradas no Centro de Referencia em Atenção à Saúde Especializada
(CRASE) Dr. Ladislau Sales, do Município de Governador Valadares, MG. A pesquisa foi realizada
segundo uma abordagem qualitativa, por incorporar uma dimensão integral e favorecer o
aprofundamento do tema. A coleta de dados constou da associação da observação participante,
como preconizada por Leininger, com oficinas e 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 9 (nove) descritores culturais que permitiram a identificação dos
subtemas: “a singularidade da experiência das mulheres de descobrir o seu diagnóstico soropositivo
para o HIV; vivenciando a complexidade da AIDS e do tratamento; o grupo de apoio forma uma rede
de suporte social”. Esses subtemas constituíram o suporte para o tema central: “(RE)Construindo da
História de Vida pela Adesão ao Tratamento: A Experiência de Mulheres com Aids”. A leitura
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exaustiva e reflexões feitas 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 (re)construção da história de vida destas
mulheres permitiu identificar alguns pontos críticos que podem servir de base para o desenvolvimento
de intervenções que poderão auxiliar no processo de adesão ao tratamento e aperfeiçoamento dos
serviços voltados para a saúde da mulher no âmbito do HIV/AIDS.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/AnaCarolinaOliveira.pdf
Nº de Classificação: 4550 [ Lilacs ID 448286 ]
ROCHA, Andréa Fonseca Silva. Determinantes da procura de atendimento de urgência pelos
usuários nas unidades de pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 97
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: O presente trabalho de natureza qualitativa discute a organização das Unidades de Pronto
Atendimento - UPAs - da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte tomando com parâmetro o
contexto de hierarquização dos serviços do SUS, procurando comparar o que foi proposto para
unidades deste porte e a sua realidade atual de funcionamento. Essas unidades de atendimento a
casos de urgência de pequeno e médio porte constituem hoje serviços de grande importância, que
possibilitam um atendimento descentralizado e ainda colaboram para diminuir a grande procura por
grandes hospitais de urgência da cidade. Porém, essas unidades têm se caracterizado por
atendimento a uma clientela de casos simples, não urgentes, que tem recorrido aos serviços de
pronto atendimento em vez de se dirigirem às unidades básicas de saúde mais próximas de suas
casas. Não se conhece de forma sistematizada a lógica que determina esse comportamento por parte
da população. Nesse sentido, questionamos os motivos que levam a população a procurar
diretamente as portas de urgência e permanecer nelas, aguardando por longas horas para consultas
classificadas como básicas. Será que no imaginário do usuário as unidades básicas servem para
atendimentos programados e rotineiros e, no caso de uma instabilidade, seus problemas deveriam
estar sendo resolvidos em portas de urgência mais resolutivas e com melhor tecnologia? Ou ainda,
será que os conceitos de urgência estabelecidos pelos órgãos públicos e pelos profissionais de saúde
são diferentes dos conceitos estabelecidos pelos clientes e de suas necessidades básicas? Este
estudo teve como objetivo analisar os determinantes da procura direta das Unidades de Pronto
Atendimento - UPA - pelos usuários em busca de solução para a resolução de seus problemas de
saúde. Os dados foram coletados por meio de roteiro de entrevista semi-estruturado e submetidos a
análise de discurso. Os resultados mostram a organização e a caracterização do atendimento e da
clientela, as representações de urgência e emergência para usuários e profissionais de saúde, os
determinantes pela procura das unidades de saúde, e outros motivos que determinam a procura pela
Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Verificou-se, a partir da pesquisa realizada, que os usuários
possuem diferentes formas de ver os conceitos de urgência e emergência em relação aos
profissionais de saúde e ainda consideram a rapidez, agilidade e resolutividade como determinantes
da procura. Outros determinantes encontrados foram ainda os recursos tecnológicos, a percepção da
doença frente à necessidade de trabalho, a desinformação sobre o funcionamento dos serviços e
sobre a sua doença e a falta de escuta nos serviços de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/AndreaFonseca.pdf
Nº de Classificação: 4551 [ Lilacs ID 448271 ]
ARAUJO, Christiane Motta. Combinação do índice de massa corporal e circunferência da cintura
em mulheres e seus fatores associados. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2005. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Trata-se de um estudo de delineamento transversal, descritivo e analítico que buscou
estabelecer como os fatores sócio-econômicos, de estilo de vida, características reprodutivas e
clínicas se relacionam com a combinação de obesidade central e global, em mulheres avaliadas por
meio da distribuição tercilar do índice de massa corporal e circunferência da cintura. O grupo de
estudo foi composto de uma amostra de 693 mulheres, de 20-65 anos, aparentemente saudáveis. Os
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dados foram coletados no ano de 2000 por meio do projeto de pesquisa “Fatores associados e
potenciais determinantes de sobrepeso e obesidade em mulheres residentes na região metropolitana
de Belo Horizonte, Minas Gerais”. A combinação de Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência
da Cintura (CC) passaram por uma distribuição tercilar que resultou em nove combinações de
categorias, mas somente quatro delas foram utilizadas: alta, média, baixa e discordantes. A categoria
discordante é resultado do agrupamento de quatro categorias que continham apenas um componente
médio do índice de massa corporal ou da circunferência da cintura. Duas categorias foram excluídas
por critérios estatísticos. Para a execução da segunda parte da análise foram excluídas as mulheres
que pertenciam à categoria médio e discordantes, sendo instituído um caso-controle, onde a
categoria alto foi considerada com caso e a categoria baixo foi considerada controle. Os dados foram
trabalhados em análises bivariadas e multivariadas de regressão logística, considerando os odds ratio
(bruto e ajustados) e intervalos de confiança de 95% (IC95%). A amostra passou a ser de 386
mulheres. Associações significativas foram identificadas como potenciais determinantes da
combinação de obesidade central e globalizada, mesmo após ajustamento pela idade por meio de
regressão logística, como se segue: avanço da idade nas faixas etárias de 30-39 anos (OR 3,772;
IC95%2,143-6,639) e de 50-65 anos (OR 15,760; IC95%5,842-42,511), baixa renda (OR 2,422;
IC95%1,161-5,052), baixa escolaridade (OR 2,937; IC95%1,619-5,329), menarca com 12 anos ou
menos (OR 0,409; IC95% 0,214-0,784), alta paridade (OR 6,795; IC95% 3,137-14,717), a obesidade
materna (OR 2,867; IC95% 1,623-5,065), obesidade nos pais (OR 4,600; IC95% 1,815-11,661) e
hipertensão diastólica (OR 5,251; IC95% 2,132-12,933). Tais resultados estão de acordo com a
maioria dos referenciais consultados e proporcionam maior subsídios para o planejamento de ações e
estratégias de intervenções em saúde pública no que diz respeito ao controle de sobrepeso e
obesidade em mulheres.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4552 [ Lilacs ID 448280 ]
VELLOSO, Isabela Silva Câncio. A interferência da violência social no trabalho em uma unidade
básica de saúde. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2005. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
ROCHA, Adelaide De Mattia
RESUMO: A violência pode ser entendida como um fenômeno biopsicossocial definido a partir das
relações de forças em uma determinada sociedade. A perspectiva organizacional do trabalho em
saúde a partir da implantação dos Programas de Saúde da Família (PSF), propiciou maior interação
dos trabalhadores com a realidade cotidiana da população. Assim, o problema da violência
vivenciado pelas comunidades ganhou nova dimensão e maior visibilidade para os trabalhadores, que
passam a ser atingidos, ainda que indiretamente, pelos problemas e realidades da população com a
qual trabalham. Este estudo busca compreender como a violência social tem interferido no trabalho
no contexto do PSF. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, realizado por meio de entrevistas
semi-estruturadas com trabalhadores de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito Sanitário
Oeste da cidade de Belo Horizonte, localizado próximo a um aglomerado com altos índices de
violência. Foram entrevistados doze profissionais da UBS escolhidos de maneira aleatória. Após a
coleta de dados as fitas foram transcritas e os textos submetidos à análise de discurso. Os resultados
mostram que os trabalhadores reconhecem as situações de violência na comunidade em que
trabalham, sentem medo, insegurança e adotam vários mecanismos de defesa para diminuir o
sofrimento. Reconhecem, também, os riscos de seu trabalho com a população da área de adscrição e
identificam os vários tipos de violência e sua interferência no ambiente de trabalho. Os profissionais
sentem-se desrespeitados pela comunidade, o que tem gerado conflitos, alterando o processo de
trabalho com prejuízos para usuários e trabalhadores. Outro importante fator para o trabalho na
unidade é violência institucional, pois se sentem violentados com as precárias condições de trabalho,
incluindo sobrecarga para atender à população além de realizarem um trabalho solitário no
enfrentamento da violência social na UBS. No entanto, apesar da violência ser reconhecida, as
estratégias utilizadas no cotidiano para lidar com ela são pautadas em condutas individuais que não
atendem às necessidades dos trabalhadores e, pela sua magnitude, necessita abordagem
intersetorial.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/IsabelaSilva.pdf
Nº de Classificação: 4553 [ Lilacs ID 448272 ]

57
RENNÓ, Heloiza Maria Siqueira. A mudança curricular no curso de graduação em enfermagem,
em Divinópolis: o olhar dos coordenadores. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2005. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Esse estudo surgiu de minha vivência frente à mudança curricular na Graduação em
Enfermagem em Divinópolis, que aconteceu diante da inadequação do currículo às necessidades de
formação do enfermeiro e ao cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais. Os sujeitos dessa
pesquisa foram os coordenadores ligados ao ensino de enfermagem da Fundação Educacional de
Divinópolis/Universidade Estadual de Minas Gerais e dos serviços de saúde do município, por serem
as pessoas propulsoras dessas mudanças. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem
fenomenológica, tendo na sua análise uma aproximação com a sociologia compreensiva de Alfred
Schutz. O objetivo do estudo foi o de compreender a mudança curricular no Curso de Graduação em
Enfermagem, Divinópolis, no olhar dos coordenadores e teve como instrumento de coleta de dados a
entrevista aberta com a interrogação: Descreva, para mim, como você percebe a mudança curricular
no Curso de Graduação em Enfermagem, em Divinópolis. Os depoimentos de sete coordenadores
que vivenciaram o processo de mudança curricular, em um período de um ano, foram coletados tanto
na instituição de ensino quanto nos serviços de saúde, no ano de 2005. Da análise dos depoimentos
emergiram as categorias abertas, sintetizadas a partir de 12 unidades temáticas, constituindo-se
assim, a estrutura do fenômeno, em estudo: desvelando a história do processo de mudança
curricular: legislação como promotora de mudanças curriculares, contexto de mudanças, novo modelo
de atenção à saúde; sentido de ser dos sujeitos no processo de mudança curricular: efetividade da
comissão de mudança curricular, falta de articulação e sensibilização de alguns sujeitos,
comprometimento e mobilização dos sujeitos, inexperiência na docência, processo coletivo,
dificuldades do processo de mudança curricular; Instituições e o Curso como mundo-da-vida:
interdisciplinaridade e a dicotomia teoria/prática, política institucional da FUNEDI/UEMG; em busca
de perspectivas: melhoria do cuidado. Os coordenadores desvelaram nas suas falas a preocupação e
a relevância dessa mudança curricular para a melhoria do ensino e do cuidado em saúde. Apontaram
que as diretrizes curriculares trazem algo de novo para as reconstruções político-pedagógicas, vindo
também legitimar o que já estava a caminho na instituição de ensino, mas que o ensino e o serviço
têm que se articular mais em busca da efetivação dessas diretrizes. Desvelaram, também, que as
relações institucionais foram fortalecidas com o processo de mudança curricular, mas que têm ainda
muito que avançar. Apontaram, no entanto, as dificuldades e os desafios de se voltar um currículo
para o desenvolvimento de competências para além da formação para o trabalho. A mudança
curricular na graduação em Divinópolis foi construída por meio de um processo coletivo, com uma
discussão ampla dos interessados, circunscrita em uma aproximação com a realidade na sua
dimensão social e histórica, onde foram explicitadas as contradições e os conflitos que permeiam o
processo de formação em suas múltiplas determinações, objetivando o desencadeamento de uma
reflexão crítica e a busca de caminhos para a sua efetivação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4554 [ Lilacs ID 448279 ]
MIRANDA, Anatércia Muniz. Epidemiologia do uso do cateter venoso central em unidade de
terapia intensiva neonatal. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2005. [96] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: O cateter venoso central (CVC) tem sido considerado instrumento indispensável à
sobrevivência de neonatos prematuros ou criticamente enfermos, internados em Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal. A investigação de fatores relacionados a esse dispositivo invasivo é altamente
relevante, pois estão independentemente associados ao risco de complicações relacionadas ao seu
uso. Foi realizado estudo de coorte histórica, prospectiva para avaliar os aspectos epidemiológicos da
utilização do cateter venoso central, sua relação com o peso ao nascer e o óbito, avaliar o tempo de
uso segundo o tipo de cateter, sítio de inserção, via de inserção e peso de nascimento; determinar
quais foram às complicações infecciosas relacionadas ao uso do CVC e sua relação com o peso de
nascimento, no período de setembro de 1994 a outubro de 2004. Foram adotadas definições
preconizadas pelo National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS) e padronizados pelo
Centers for Disease Control and Prevention (CDC-P). Foram acompanhados 2830 neonatos e um

58
total de 4540 CVCs, totalizando 62.796 paciente-dias e 39.974 CVC-dias. A prevalência de neonatos
que utilizou CVC foi de 85,4%. O peso médio de nascimento foi de 1991,6 g. O tempo médio de
internação na UTIN foi de 22,2 dias para os neonatos sobreviventes e 17,2 dias para os que
morreram. O risco de óbito nos neonatos que usaram CVC foi maior em relação aos que não
utilizaram. A média do número de episódios de cateterização foi de 1,61 cateteres por neonato. A
proporção de utilização do CVC aumentou com a diminuição do PN e o tempo médio de uso do CVC
foi de 8,8 dias. Os cateteres mais utilizados foram o epicutâneo (44,5%) e o umbilical (38,7%). O
tempo médio de uso do epicutâneo foi 9,58 vezes maior em relação ao tempo de uso do cateter
umbilical. O sítio de inserção mais utilizado foi o membro superior (42,3%) e 47,3% dos cateteres
foram inseridos por punção, apresentando um tempo de uso (dias) 4,33 vezes maior em relação ao
cateter inserido por dissecção e 9,41 vezes maior em relação ao umbilical. Encontrou-se 147(3,2%)
episódios de complicações infecciosas. A incidência acumulada de infecções por CVC foi de 5,2% e a
taxa de infecção por 1000 cvc/dias foi de 3,67. A taxa de sepse relacionada ao CVC por 1000 cvc-dia
foi de 1,57 e a incidência acumulada de sepse por CVC foi de 2,23%. Observamos um uso intenso do
cateter venoso central. Os aspectos epidemiológicos em relação ao tipo de CVC utilizado, sítio de
inserção escolhido, via de inserção e tempo de uso estão em consonância com os descritos na
literatura. Como todo dispositivo invasivo, apresentamos as complicações infecciosas relacionadas ao
uso do CVC que deve ser o foco de melhoria. Uma maior compreensão a cerca do uso desse
dispositivo poderá favorecer que sejam viabilizadas medidas que possam modificar a ocorrência de
complicações e auxiliar na gestão para melhoria contínua na qualidade da assistência.
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PEIXOTO, Maria Luiza Barbosa. Avaliação da qualidade do infectômetro como instrumento de
identificação de surtos de infecção hospitalar. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Andréa Gazzinelli C. de
COUTO, Bráulio Roberto G. M.
RESUMO: Um programa eficaz de prevenção e controle das infecções hospitalares é extremamente
importante para a manutenção das taxas dessas infecções dentro dos parâmetros aceitáveis pela
literatura especializada. A coleta do número de infecções hospitalares é realizada através de uma
rotina diária de vigilância das infecções, denominada busca-ativa, considerada a ferramenta mais
importante na detecção de surtos. Entretanto, há um intervalo de tempo entre a coleta diária desses
dados, a compilação e a análise dos mesmos, pois a análise definitiva é realizada ao final de cada
mês. Nesse período há o risco de ocorrência de surtos de infecção que não foram percebidos pelos
profissionais da equipe de controle de infecções hospitalares. Sendo assim, foi criado um instrumento
que permite o acompanhamento do número de infecções hospitalares detectadas diariamente
comparando-o com o número esperado por semana e mensalmente, permitindo, dessa forma, uma
intervenção rápida caso haja a detecção precoce do aumento dos casos de infecções hospitalares.
Esse instrumento, denominado Infectômetro, disponibiliza informações em tempo real sobre o número
semanal e mensal de infecções hospitalares em cada setor do hospital, como o centro de terapia
intensiva, comparando com os parâmetros do próprio hospital. O objetivo principal deste estudo é
avaliar a qualidade do Infectômetro como instrumento de identificação precoce de surtos de infecções
hospitalares. Para tanto utilizamos para o cálculo das taxas de infecção o modelo de Poisson
(construção de curvas endêmicas) e o cálculo das incidências expectantes mensais e semanais.
Além disso, analisamos séries temporais identificando componentes de tendência através do teste de
seqüências de Wald-Wolfowitz e sazonalidade dos dados compilados de duas unidades de terapia
intensiva de Belo Horizonte num período de 11 (onze) anos JAN/1994 a DEZ/2004. Observamos,
também, a tendência de aumento de algumas taxas de infecção como sepse primária e pneumonia
associada à ventilação mecânica e sazonalidade na incidência de algumas bactérias como MRSE e
Acinetobacter. Ficou demonstrado que a utilização do á = 0,010 possibilita a detecção de surtos
verdadeiros com maior precisão.
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MELO, Clayton Lima. O vivido pelos pais durante a internação do filho acidentado em uma UTI
pediátrica. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006.
164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
ARMOND, Lindalva Carvalho
RESUMO: A experiência com pais de crianças e adolescentes acidentados, internados em uma
Unidade de Terapia Intensiva, suscitou a realização deste trabalho. Para compreender a vivência
deles com esta situação, utilizei a pesquisa qualitativa, numa abordagem fenomenológica. A
fenomenologia, enquanto recurso metodológico, possibilitou-me apreender a essência do vivido pelos
pais que acompanhavam seus filhos na UTI pediátrica do Hospital João XXIII da cidade de Belo
Horizonte/MG. Foram realizadas 12 entrevistas abertas, no período de maio a julho de 2005, com as
seguintes questões norteadoras: Como é, para você, estar acompanhando seu filho aqui na UTI
pediátrica? O que é, para você, ter um filho acidentado? Os discursos, analisados sob a ótica da
análise compreensiva, sugerida por Martins e Bicudo (1989) e Martins et al. (1990), possibilitaram a
construção de 22 unidades temáticas, que convergiram para quatro categorias de análise: Ter um
filho acidentado: o inesperado para os pais; Conviver com o filho acidentado: sentimentos que
afloram; Acompanhar o filho na UTI: situação difícil; Fé, esperança: o impulso da vida. Esse momento
na vida dos pais é permeado pela surpresa, pela perplexidade, por vivenciarem um evento que não
imaginavam que aconteceria com eles. Inicialmente, o acidente; logo em seguida, a internação do
filho em um local que popularmente é tido como amedrontador, complexo, destinado a pessoas sem
chances de sobrevivência. Estar com o filho acidentado na UTI pediátrica causa-lhes medo, angústia
e insegurança. Ver o sofrimento do filho é sofrer junto. É um momento de suspensão, de repensar a
vida, prevalecendo, acima de tudo, a fé e a esperança na recuperação do filho. Este trabalho sinaliza
a necessidade de os pais perceberem-se como sujeitos ativos no cuidado do filho, devendo também
merecer cuidados pela equipe de saúde da UTI. É de extrema importância que os pais sejam
educados para ensinarem a seus filhos os riscos do ambiente que os envolve e saber como evitá-los,
o mais precocemente possível. Os achados deste estudo preenchem uma lacuna no conhecimento
em saúde acerca da percepção dos pais no caso de terem um filho acidentado e internado em UTI.
Ao mesmo tempo, suscita outras investigações, já que o fenômeno não se esgota em si mesmo; pelo
contrário, está sempre aberto a novas perspectivas de estudo.
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COSTA, Maria Helena Liberal da. Representações do usuário sobre ser conselheiro em
Conselho Local de Saúde. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2006. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flavia C.
RESUMO: Analisa a participação do usuário como conselheiro em Conselho Local de Saúde, no
município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, com base nas suas representações sociais sobre
ser conselheiro. A abordagem é de corte qualitativo, proposto pela Teoria das Representações
Sociais e pelo procedimento metodológico de organização dos dados proposto pelo Discurso do
Sujeito Coletivo. Constituíram sujeitos da pesquisa dez usuários conselheiros dos Conselhos dos
Centros de Saúde Ermelinda, Bom Jesus e Jardim Montanhês, cujos discursos foram obtidos por
meio de entrevistas semi-estruturadas e organizados em seis mapas analíticos. Constatou-se, nos
discursos analisados, que as representações que os conselheiros têm acerca do que são e fazem
calcadas em experiências anteriores e vivências particulares, estão, muitas vezes, em descompasso
com as representações que têm do que deveriam ser, geralmente sinalizadas por seus pares, outros
atores sociais, instituições e órgãos governamentais. Os conselheiros não se sentem aptos a
identificar o Conselho como espaço de democracia, definido no texto legal, e a reconhecer a si
próprios como sujeitos participantes, que utilizam este espaço para construir sua autonomia e a
daqueles que representam. Em vista disso, sugere-se uma intervenção de caráter educativo, que
articule instrumento pedagógicos analíticos, de interpretação objetiva da realidade e, ao mesmo
tempo, produtos de subjetividade. Uma intervenção cuja prática pedagógica promova a emergência
das representações sociais e as possibilidades de (re)construção das identidades.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MariaHelena.pdf
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JESUS, Danielle Sandra da Silva de. A comunicação no trabalho em equipe: perspectivas de
profissionais inseridos no Programa Saúde da Família. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que buscou compreender como a comunicação
reflete no trabalho em equipe de profissionais que atuam no Programa Saúde da Família. O estudo
foi realizado em um Centro de Saúde da Regional Pampulha do Município de Belo Horizonte, de
dezembro de 2004 a julho de 2005. Os dados foram coletados por meio de observação e entrevistas
semi-estruturadas. Observei momentos de interação entre os profissionais de saúde em reuniões
semanais de cada equipe; cenas e fatos ocorridos na recepção e corredores que permitiram desvelar
como se dá a comunicação entre os profissionais. Foram entrevistados 03 enfermeiros, 01 médico,
02 auxiliares de enfermagem e 01 agente comunitário pertencentes às quatro equipes desta Unidade.
A análise dos dados permitiu a identificação dos seguintes temas: “Concepção de Comunicação”;
“Processo de Trabalho e Comunicação” e “Implicações do Processo Comunicativo no Trabalho em
Equipe”. A maioria dos profissionais considera a comunicação importante para suas ações,
concebendo-a como expressão de liberdade do sujeito e um meio de trocar informações entre as
pessoas. A implementação das visitas domiciliares e a presença do ACS no Programa Saúde da
Família fazem com que haja o trabalho extramuros onde o foco é a família, a comunidade. Esse
contexto leva a uma maior aproximação do profissional com o cliente e, conseqüentemente, as
expectativas e as demandas da população se intensificam; aumentam o barulho e o fluxo de pessoas
no local de trabalho; há uma duplicidade de informações com o mesmo conteúdo; o que torna ainda
mais complexa a comunicação. O processo de trabalho revela-se estressante e sobrecarregado,
onde a interação com o outro ocorre, principalmente, de forma verbal. Além disso, nota-se pouco
entrosamento entre os membros das equipes que não compartilham a mesma rede de significados, o
que acaba prejudicando o trabalho multidisciplinar. Esta pesquisa permitiu aos próprios colaboradores
uma reflexão consciente de como desenvolvem seu trabalho e se torna subsídio para a elaboração
de capacitação profissional para a interação em equipe e percepção não-verbal.
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SANTIAGO, Patrícia Sarsur Nasser. Reanimação cardiopulmonar: habilidades afetivas da equipe
de enfermagem em terapia intensiva. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2006. [110] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: As habilidades necessárias para a realização de qualquer atividade profissional, e em
especial na área de saúde, não se limitam ao domínio do conhecimento (habilidades cognitivas), ou
de uma excelente habilidade motora (psicomotora), mas também a habilidade afetiva, visto que as
atitudes, valores e sentimentos são de fundamental importância para atuação em qualquer área.
Considerando as peculiaridades da área da saúde, destaca-se a importância das habilidades afetivas
na formação e no cotidiano dos profissionais de enfermagem, pois são estes profissionais que atuam
de uma forma mais direta e contínua ao lado do paciente e familiar. Neste estudo de caso procurouse analisar habilidades afetivas dos elementos da equipe assistencial de enfermagem de uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em relação à Reanimação Cardiopulmonar (RCP), fundamentada
na abordagem teórica de Benjamim Bloom e Colaboradores. A pesquisa foi realizada em uma UTI de
um hospital geral de grande porte, de Belo Horizonte, junto a 59 profissionais da equipe de
enfermagem, o que corresponde a 70,2% da população estudada. Destes 18 (30,5%) são auxiliares
de enfermagem, 27 (45,8%) técnicos de enfermagem e 14 (23,8%) enfermeiros. A maioria da amostra
estudada (91,5%) é constituída de profissionais do sexo feminino, (71,2%) que professam a fé
católica, com faixa etária entre 20 a 39 anos (37-62,7%), e 45 (76,5%) com tempo de formado de até
10 anos. Quanto à escolaridade pouco mais da metade da amostra (30- 50,9%) tem o ensino médio
completo, 37 (62,7%) tem até 5 anos de experiência em UTI. Considerando as cinco categorias das
habilidades afetivas propostas por Bloom e Cols têm-se que: 94,9% demonstram ter percepção do
fenômeno (acolhimento); 98,3% têm disposição para atuar em RCP (disposição para responder),
porém apenas 20,3% demonstram que tem satisfação em participar do procedimento (satisfação na
resposta). Quanto à categoria valorização, a maioria da amostra estudada possui os valores humanos
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para participar de uma RCP. Em relação à organização dos valores, o maior grau de importância na
hierarquia recaiu sobre a capacidade técnica dos profissionais. Considerando os fatores que
influenciam o desempenho das habilidades afetivas, os itens mais citados foram: a equipe, recursos
materiais, recursos humanos, aspectos psicológicos, a crença, entre outros. Espera-se que este
estudo ofereça subsídios para uma melhor compreensão dos comportamentos apresentados pelos
profissionais de enfermagem que atuam em UTI na reanimação cardiopulmonar, contribuindo para o
desenvolvimento e o aprimoramento de suas habilidades afetivas.
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CARDOSO, Joice Silva Rodrigues. A influência dos fatores socioeconômicos sobre a
esquistossomose mansoni em uma área endêmica de Minas Gerais. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. [68] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Este é um estudo transversal que teve como objetivo analisar a influência dos
determinantes socioeconômicos na infecção pelo Schistosoma mansoni na comunidade rural de
Virgem das Graças, município de Ponto dos Volantes, norte de Minas Gerais. Foi realizada regressão
logística na análise dos dados individuais e familiares e odds ratio para avaliar a associação da
esquistossomose e das variáveis socioeconômicas relacionadas ao chefe da família. Para verificar a
relação entre intensidade de infecção (média geométrica da contagem de ovos) e as diferentes
variáveis socioeconômicas, utilizou-se o modelo de comparações múltiplas de efeito misto. Na análise
bivariada foi encontrada uma associação significante entre infecção pelo S. mansoni e idade, renda
familiar, local de moradia, educação do chefe da família, presença ou não de fossa na residência,
posse de bens e casa própria. Após ajuste no modelo multivariado, apenas idade, educação e
ocupação do chefe da família apresentaram associação com infecção. Somente idade, ausência de
suprimento seguro de água e de fossa foram estatisticamente relacionados a intensidade de infecção.
Pode-se concluir que a pobreza generalizada, o ambiente rural e a pouca diferenciação
socioeconômica encontrada que resultam em um possível e intenso contato com águas infectadas
parecem minimizar o efeito protetor de suprimento de água encanada e de outros parâmetros
socioeconômicos relacionados à esquistossomose e encontrados em outros estudos. A importância
da melhoria das condições socioeconômicas assim como a necessidade de controle eficaz da doença
foram também descritos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4561 [ Lilacs ID 448266 ]
PEREIRA, Wilma Dantas. Corpo e significado: percepções do portador de diabetes mellitus tipo 2.
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Édila Abreu
RESUMO: O estudo busca a compreensão de significados de corpo para o portador de diabetes
mellitus (DM) tipo 2. A pesquisa qualitativa, de abordagem fenomenológica, se inscreve como
percurso metodológico. Os sujeitos da pesquisa são 13 pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo
2, com idade acima de 40 anos e que sabidamente convivem com a doença há mais de dois anos;
usuários de um centro de saúde, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi utilizada a técnica de
entrevista aberta com a questão norteadora: “Conte pra mim: como o senhor(a) percebe o seu corpo
após o diabetes?”. No momento do encontro, os gestos, a tonalidade da voz, o silêncio, entre outras
manifestações do ser, foram observados. Após a coleta dos depoimentos foi feita a análise
fenomenológica. A construção final dos resultados contemplou as seguintes grandes categorias e
subcategorias: A concretude da doença no corpo: “o diabetes não manda recado” e “o corpo
sinalizado pela doença”; Corpo e diabetes no cotidiano da vida: “o cotidiano com o diabetes: “você
tem que tá sujeito” e “o cotidiano no mundo-com-o outro” e A arte do enfrentamento: “em busca de
compreensão do adoecimento” (contemplando “as causas da doença” e “a classificação da doença”)
e “A resiliência: vou levando a vida e querendo viver mais e mais”. Os depoimentos não se referem
ao organismo doente, mas à corporeidade como maneira singular de habitar o mundo. A percepção
de corpo para o portador de diabetes traduz a unidade e sensibilidade do ser revelada no duplo
desvelamento da doença, no corpo fragilizado e/ou sinalizado, nas repercussões do adoecimento no
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cotidiano e na resiliência. Seu corpo é espanto e dor, mas também é (re)encontro com a sua
identidade e com os outros. A compreensão perspectival do fenômeno estudado aponta para novas
possibilidades. Estratégias como a inserção ou ampliação de reflexões e práticas que envolvam o
cuidado autêntico ao corpo, da infância à formação profissional, poderão contribuir para a prevenção
de doenças associadas a hábitos de vida, além de corroborar para que o foco da atenção seja o ser
humano que experiencia o adoecimento e não a doença.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/WilmaDantas.pdf
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FIGUEIREDO, Yara Maria Diniz. Avaliação da mortalidade materna no município de Governador
Valadares 2002-2004. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2006. 223 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MALTA, Deborah Carvalho
REZENDE, Edna Maria
RESUMO: O estudo busca investigar a mortalidade materna e a sua evitabilidade em mulheres em
idade fértil, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004, em Governador Valadares. Os dados
para o desenvolvimento do estudo são de fonte secundária, fornecidos pelo Departamento de
Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de fichas das investigações de óbito do
Comitê de Prevenção do Óbito Materno, além das bases de dados do SIM e SINASC. As
investigações consistiram em identificar os óbitos maternos, avaliar os fatores responsáveis,
identificando aspectos relacionados à sua evitabilidade, procedendo à busca de informações junto às
famílias e em prontuários nas Unidades de Saúde e Hospitais. Empregou-se o fluxograma analisador
proposto por Merhy e Chakkour (1997) para análise do fluxo assistencial, acesso e qualidade da
assistência, tentando-se detectar indícios de falhas ocorridas na assistência e outros fatores que
contribuíram com o evento em estudo - o óbito materno. Para a avaliação da evitabilidade dos óbitos,
utilizou-se a classificação sugerida pelo Ministério da Saúde no manual de morte materna (Brasil,
2002), visando analisar as possíveis falhas nos diversos momentos da assistência à saúde e as
dificuldades sócio-familiares. Foram identificados 323 óbitos de mulheres em idade fértil no universo
de 345 mortes, sendo um excluído após a investigação por ser do sexo masculino. Selecionados no
universo do estudo para investigação, 106 (30,6%) correspondente ao ano de 2002, 90 (26,1%) ao
ano de 2003 e 127 (36,9%) ao ano de 2004. Foram comparadas as bases de dados tanto do SIM de
Governador Valadares, quanto do SIM da SES/MG (MS) e foram encontrados mais 21 óbitos na base
do SIM/SES/MS. Essa diferença equivalente a 6,1%, refere-se aos óbitos residentes no município de
Governador Valadares, ocorridos em outra localidade. Estes 21 óbitos de mulheres em idade fértil
também foram investigados e dentre eles foi identificado um óbito materno em 2004. Do total de
óbitos investigados foram identificados os seguintes óbitos maternos: 1 (2002), 1 (2003), 4 (2004).
Quanto aos critérios de evitabilidade do óbito materno sugeridos pelo MS, 50% dos óbitos maternos
ocorridos no triênio estudado foram classificados como redutíveis, por medidas preventivas de
planejamento familiar e habilidade profissional na condução dos casos. Os outros 50% que ocorreram
foram classificados como 16,6% óbito materno indireto, provavelmente evitável e 33,4% (DHEG e
Hemorragia) redutível por medidas preventivas durante o pré-natal e da boa condução profissional
nos casos. A Razão de Mortalidade Materna para o triênio foi recalculada e passou de 24,2/100.000
para 36,2/100.000 após a investigação. Concluiu-se que o cruzamento sistemático das bases do SIM
e SINASC e o confronto das bases municipais e estaduais visando a identificação dos óbitos
maternos é relevante na identificação e correção da Razão da Mortalidade Materna, o que auxilia o
planejamento das ações interventivas com vistas à redução dos óbitos maternos.
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GONTIJO, Tarcísio Laerte. Avaliação normativa da implantação do método canguru na
Maternidade Odete Valadares, Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MALTA, Déborah Carvalho
RESUMO: O baixo peso ao nascer e as altas taxas de mortalidade infantil resultam em graves
problemas para o sistema de saúde de nosso país. Em todo o mundo nascem anualmente vinte
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milhões de crianças com baixo peso e prematuras. Dessas, quarenta por cento morrem antes de
completar um ano de vida. Entre as principais causas de mortalidade está a baixa qualidade da
assistência prestada a essas crianças. Nos países em desenvolvimento há uma grande escassez de
hospitais com infra-estrutura e recursos adequados para dar a assistência necessária. Como
alternativa de assistência a essas crianças surgiu na Colômbia, o Programa Mãe-Canguru que
consiste no contato pele a pele de mãe e filho. No Brasil, a partir de 1992, houve experiências
pontuais e desde 1999, o Ministério da Saúde (MS) vem trabalhando na implantação e consolidação
desta metodologia, incluindo-a nas diretrizes políticas da atenção à saúde de crianças com baixo
peso ao nascer e prematuras, tendo como foco central a humanização da assistência, com a criação
do Programa de Humanização ao Pré-Natal e Nascimento. A extensão da implantação, a sua
adequação às normas preconizadas pelo MS, a habilidade no manejo do método, os resultados
obtidos no nível local, são aspectos ainda pouco conhecidos. Portanto este trabalho teve como
objetivo avaliar a implantação do Método Mãe Canguru (MMC), na Maternidade Odete Valadares,
comparando-o com preconizado pelo MS na Norma de Atenção Humanizada ao Recém Nascido de
Baixo Peso - MMC. Trata de estudo de avaliação fundamentado em aspectos clássicos da avaliação
normativa: estrutura, processo e resultado. Adotou-se a metodologia qualitativa para análise das
entrevistas e foram identificados os seguintes núcleos avaliativos: a) Entendimento da proposta pela
equipe, b) Adequação dos serviços às necessidades dos clientes, c) Satisfação com o cuidado, d)
Interação das mães com a equipe/serviço, e) Acesso aos serviços e f) Valorização da proposta pela
instituição. Os resultados nos permitem concluir que o MMC na Maternidade Odete Valadares, foi
implantado pela liderança e desempenho de alguns profissionais. Não houve uma priorização do
projeto pela Instituição, o que gerou obstáculos como à baixa adesão e capacitação da equipe e a
desarticulação entre as três etapas. O serviço é bem avaliado pelas mães, que se sentem mais
seguras no cuidado com o bebê prematuro.
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MACHADO, Richardson Miranda. Prevalência das infecções hospitalares no Centro de Terapia
Intensiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
OLIVEIRA, Adriana C.
RESUMO: Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo, realizado no Centro de
Terapia Intensiva para pacientes adultos do Hospital das Clínicas da UFMG, com os objetivos de
caracterizar os pacientes acometidos por infecção hospitalar; determinar a prevalência de infecção
hospitalar e identificar fatores de risco relacionados a ocorrência das infecções hospitalares. O estudo
foi realizado a partir da coleta de informações no banco de dados (Epi-info, versão 6.04) da Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar do HC/UFMG, onde a partir dos dados coletados foi construído um
novo banco de dados com informações acerca dos pacientes acometidos por IH no CTI, referentes ao
período entre os anos de 2000 e 2004. A amostra foi constituída de 282 pacientes correspondendo a
uma taxa de prevalência de 15%. Os resultados mostram que essa população distribuiu-se de forma
eqüitativa em relação ao sexo e quanto a idade houve uma predominância de pacientes na faixa
etária de 41 a 65 anos. No que se refere a patologia de base foi elevada a porcentagem de
internações por doença cardiovascular, seguida das gastrintestinais e neoplasias. Com relação a
classificação da severidade clínica da patologia de base verificou-se que 98,2% das avaliações
corresponderam às categorias de maior gravidade (D, C e E). Os sítios de maior prevalência de IH
foram as pneumonias, seguidas das infecções do trato urinário, das infecções arteriais e das
septicemias. Nas culturas realizadas predominaram Pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus
epidermidis e Acinectobacter baumanii. Os fatores de risco fortemente correlacionados com a
ocorrência de infecção hospitalar no CTI foram o uso de antimicrobiano prévio, a gravidade da da
doença de base, os procedimentos invasivos, o tempo de permanência prévio a internação no CTI e o
tempo de permanência no CTI.
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Nº de Classificação: 4565

64
SILVA, Tereza Cristina Santos. A construção das práticas de integralidade no cotidiano de uma
equipe de saúde da família. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2006. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso qualitativo, fundamentado na sociologia compreensiva de
Michel Maffesoli, que teve como objetivo compreender as práticas de integralidade no cotidiano de
uma equipe de saúde da Família (ESF) de Belo Horizonte, na perspectiva dos trabalhadores da
saúde. A coleta de dados foi realizada no período de março a junho de 2005, por meio de entrevistas
individuais com roteiro semi-estruturado e de observação direta do trabalho cotidiano da ESF de uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito Sanitário Norte. Para os dados de fonte secundária foram
utilizados documentos obtidos na instituição. Foram entrevistados nove trabalhadores de uma ESF e
quatro informantes-chave, sendo um médico, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e a
gerente da unidade. Os dados foram analisados utilizando-se a técnica da análise de conteúdo
temática proposta por Bardin (1995) e Minayo (1998). Da análise dos dados emergiram duas
categorias empíricas: uma historia construída na pratica cotidiana – mudanças vividas; e as práticas
de integralidade como construção cotidiana, esta dividida em três subcategorias: as práticas de
integralidade vivenciadas, dificuldades encontradas e espaços de interação. A análise fundamentada
na sociologia compreensiva permitiu com um “olhar de dentro”, mostrar como vem se constituindo o
processo de construção do SUS em Belo Horizonte. A compreensão dos dados desvelou que, no
cotidiano, os trabalhadores da ESF vêm desenvolvendo práticas permeadas de integralidade, mesmo
sem utilizar esse termo, pois eles agem de acordo com suas noções, e não como a formalidade da
organização e o discurso teórico do BH VIDA: SAÚDE INTEGRAL determinam. As ações da ESF
revelam uma postura acolhedora, com criação de vínculo e uma responsabilização com o usuário.
Inclusive a tentativa da resolução dos problemas em nível local, mesmo diante de algumas
dificuldades tais como: falta de sistema de referência e contra-referência, de condições de trabalho
tanto materiais quanto físicas e deficiência de profissionais. Essas práticas se dão a partir de um
trabalho coletivo que se configura no respeito as diferenças, pois o trabalhador de saúde reconhece
que, na alteridade, na diferença do outro, tanto da equipe quanto o usuário, que se consegue
construir um projeto comum, com diferentes olhares e não um único. Por meio dos relatos,
evidenciou-se que os sujeitos vivenciam momentos de articulação de suas ações e interações,
revelando uma tendência em superar a fragmentação. Assim como buscam momentos para estar
junto com o outro compartilhando um sentimento comum, que se caracteriza como “socialidade”. Em
outros utilizam mecanismos de resistência, que mostram um querer viver, ou seja, dos
“respiradouros” para oxigenar sua prática cotidiana evitando uma hipoxia, decorrente da sobrecarga
de trabalho e da cobrança constante em ter de produzir resultados. Então, cabe à gestão relativizar a
racionalidade do projeto com as várias nuanças repletas de subjetividade que acontecem no dia-a-dia
do trabalho das ESFs, bem como propor espaços de reflexão conjunta com os trabalhadores da
saúde para, assim, reconhecer que os discursos desses atores sociais e suas práticas são essenciais
para a construção da integralidade do cuidado e da atenção.
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ALMEIDA, Shirley Pereira de. A vivência no grupo: a experiência para as pessoas diabéticas. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
RESUMO: Este estudo buscou compreender o significado da vivência no grupo considerando a
experiência das pessoas portadoras de diabetes mellitus. Trata-se de um estudo etnográfico
desenvolvido junto a 13 pessoas diabéticas que participam de atividade coletiva de grupo voltado aos
portadores desta doença. O cenário escolhido, para este estudo, foi uma Unidade Básica de Saúde Regional Centro-sul da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Como referencial
teórico adotou-se a técnica de grupo operativo proposta por Enrique Pichon-Riviére (1998). O
trabalho de campo foi realizado por meio de observação participante e entrevista etnográfica
preconizadas por Leininger (1998). Para registro das observações foi utilizado o modelo proposto por
Olesen (1991). A análise de dados foi realizada com base no referencial de Análise de Conteúdo
proposta por Bardin (1977) e as informações coletadas foram organizadas em cinco núcleos
temáticos: Significado de grupo para a pessoa diabética; O processo de grupo para a pessoa
diabética; O coordenador como co-pensor no processo grupal; O grupo como espaço de
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aprendizagem e transformação; O grupo como meio de controle da doença. A análise desses dados
desvelou concepções e significados que traduziram a experiência que as pessoas vivenciaram no
grupo, determinando o seu comportamento, sua forma de sentir e pensar que influenciaram a
organização e a construção do grupo. Este estudo oferece subsídios para uma reflexão quanto às
técnicas de grupo, com finalidade educativa, utilizadas pelos profissionais de saúde no âmbito das
Unidades Básicas de Saúde, considerando a técnica operativa de grupo proposta por Pichon-Riviére.
Também aponta para a necessidade de construção de espaços de discussão e operacionalização de
grupos operativos destinados à capacitação de enfermeiros, seja em instituições de ensino quanto de
serviço.
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MARINHO, Valéria Nhome Meireles. Diferenças de pressão arterial sono-vigília e sua associação
com a medida da obesidade abdominal em hipertensos. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. [60] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Trata-se de um estudo de delineamento transversal que busca investigar a relação entre a
queda da pressão arterial no período vigília-sono e medida da gordura corporal em hipertensos. A
amostra foi constituída de 137 pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 29 e 85 anos. Estes
pacientes foram cadastrados no Programa de Educação para o Autocuidado ao Paciente Hipertenso
do Ambulatório Bias Fortes do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e do
Centro de Saúde Padre Fernando de Melo, Distrito Nordeste do município de Belo Horizonte. As
medidas antropométricas foram coletadas no dia agendado para o início da monitorização
ambulatorial de 24 horas (MAPA). Utilizou-se um instrumento próprio para a coleta de dados
sociodemográficos, variáveis antropométricas e variáveis relacionadas a MAPA. Para efeito de
análise, categorizamos a população a partir da queda da pressão arterial em dois grupos: “com
descenso” e “sem descenso”. Foi realizada análise bivariada, na qual foi testada associação entre a
queda da pressão arterial vigília-sono e algumas variáveis independentes, considerando nível de
significância estatística p<0,05. A força de associação foi medida pelo cálculo de Odds ratios e seus
intervalos de confiança de 95%. Para o ajuste de variáveis de confusão foi realizada análise
multivariada usando a técnica de regressão logística, buscando identificar as variáveis preditoras
independentes para a diferença de pressão arterial vigília-sono. Após as análises bivariadas e
multivariadas, ficou evidenciado que a circunferência da cintura se relaciona com a queda da pressão
arterial sistólica durante o sono. Indivíduos com valores de circunferência no tercil mais alto têm mais
chances de não apresentarem queda da PA durante o sono, quando comparados com aqueles que
têm a CC no primeiro tercil. Conclui-se que a adiposidade localizada em nível abdominal é um fator
associado à queda da PA, durante o sono, em indivíduos hipertensos.
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CARVALHO, Arlessandro Pinto de Souza. O parto sob o olhar da mulher rural: um estudo sobre
representações sociais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2006. [128] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: Este é um estudo qualitativo baseado no referencial teórico metodológico da teoria das
representações sociais e que propoe-se a uma compreensão profunda do fenômeno social em
questão: o parto. Foi desenvolvido na localidade de Caju, tendo como objetivo compreender as
representações sociais de mulheres que vivem em área rural sobre o parto.A coleta de dados se deu
através de entrevistas semi-estruturadas considerando o critério definidor de saturação dos dados. O
desenho metodológico do estudo e a análise dos dados foram realizados através do referencial
teórico de Moscovici – ênfase no conteúdo e na gênese das RS – e Abric – ênfase na estrutura e
organização das RS em núcleo central e sistema periférico. Para sistematização e organização da
análise dos dados utilizamos a proposta metodológica do Discurso do sujeito Coletivo, definidos por
Lefèvre (2003) e análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Encontramos as representações
sociais do parto normal sob a ótica de duas centralidades; o medo do parto e a felicidade de ser mãe.

66
Mais quatro núcleos participam dessa centralidade, mas se estruturam de forma pouco menos
centrais que os dois primeiros; a dor, confiança em Deus, a responsabilidade e a visão do parto
normal ser melhor. As representações da cesárea são centralizadas principalmente sob a ótica de um
núcleo; o resguardo da cesárea é muito maior. Mais dois núcleos participam da centralidade, mas de
forma menos densa que o primeiro; existem problemas no parto cesárea e a cesárea é realizada
apenas por necessidade. Concluímos que a mulher que vive em área rural possui um conhecimento
sobre o processo do parto cesárea e não o deseja. As representações do parto normal estão
enraizadas na cultura local e têm estreita relação com a cultura do lugar, onde a tradição possui
grande peso.
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HADDAD, Daniele Rezende Silva. A morte e o processo de morrer de crianças em terapia
intensiva pediátrica: vivência do enfermeiro. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2006. [75] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Estelina Souto do
RESUMO: Este estudo teve início a partir de minha inquietação em relação à morte de crianças
hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva em que trabalhava como enfermeira. Não me
sentia à vontade diante do processo de morte e do morrer das crianças, por isso interroguei se os
demais enfermeiros que trabalhavam com terapia intensiva também sentiam algo diferente diante
desse tipo de situação. Dessa maneira, neste estudo, meu objetivo é compreender a vivência do
enfermeiro de terapia intensiva em relação ao processo de morte e do morrer da criança. A
fenomenologia, como modalidade da pesquisa qualitativa, me possibilitou compreender a vivência do
enfermeiro a partir de entrevistas realizadas com oito enfermeiras, que relataram de maneira muito
rica suas vivências a partir da questão norteadora: Qual é a vivencia do enfermeiro de terapia
intensiva diante do processo de morte e do morrer da criança? Busquei as descrições seguindo os
passos da fenomenologia, tendo chegado a nove unidades de significado. Realizei a interpretação a
partir do referencial fenomenológico sociológico de Alfred Schütz. O discurso das enfermeiras mostra
que elas lutam sempre para tentar combater a morte e se sentem impotentes diante da morte de
crianças; elas se recusam a aceitar a morte inesperada e se envolvem, bem como sofrem com a
morte da criança; em alguns casos, a morte de uma criança traz alívio dado o estado de gravidade e
sofrimento dela; elas sofrem junto com os pais a dor da perda de um filho; ficam mais sensibilizadas
depois que se tornam mães, além de construírem uma “armadura” para continuar trabalhando no
local onde a morte é um fenômeno quase rotineiro. Assim, neste trabalho, mostro que as enfermeiras
são seres que mantêm uma relação de intersubjetividade com as crianças e com os pais delas, que
vivenciam de maneira muito próxima a dor e o sofrimento dessas pessoas e que tentam criar
barreiras no sentido de sofrerem menos no desenvolvimento de suas atividades.
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ALENCAR, Rodrigo Conti Vieira de. A vivência da ação educativa do enfermeiro no Programa
Saúde da Família (PSF). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2006. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo compreender o significado da
ação educativa atribuído pelos enfermeiros do Programa Saúde da Família (PSF) com os
profissionais de enfermagem e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). O método utilizado foi a
etnografia, fundamentada na proposta teórico-metodológica de Spradley (1979,1980). O trabalho teve
como cenário cultural a unidade operacional e administrativa Cabana, parte integrante do Distrito
Sanitário Oeste de Belo Horizonte. A coleta de dados foi realizada por meio da observação
participante, entrevista etnográfica e análise documental. Os sujeitos da pesquisa foram 9
enfermeiros que atuavam no Programa há mais de 2 anos. A análise dos dados deu origem a oito
domínios e a seis taxonomias. Os resultados da pesquisa demonstraram algumas características dos
profissionais no PSF, os tipos de atividades desenvolvidas, e as formas de descrever as ações
educativas com os profissionais e a comunidade. Em relação aos trabalhadores, a prática
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educacional dos enfermeiros apresenta uma proximidade com a concepção tradicional e tecnicista de
educação, valorizando o treinamento, as capacitações, a educação continuada, dentre outros. Para
educar é necessário “tirar o trabalhador da linha de frente”, demonstrando uma ruptura da concepção
de educação enquanto princípio do trabalho, expressão que constituiu o tema deste estudo.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/RodrigoConti.pdf
Nº de Classificação: 4571
RODRIGUES, Tiana Rita dos Santos. Os sentidos do trabalho para enfermeiros de um hospital
geral filantrópico. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2006. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
BRITO, Maria José Menezes
RESUMO: Este estudo, de natureza qualitativa, teve como objetivo compreender os sentidos do
trabalho para os enfermeiros de um hospital geral filantrópico, através do conhecimento das
características do trabalho por eles realizado, dos sentimentos presentes durante sua realização e
dos significados a ele atribuídos. Optou-se por realizar um estudo de caso qualitativo, no qual os
sujeitos foram enfermeiros que trabalhavam em um hospital geral filantrópico. Os dados foram
coletados, por meio de entrevista semi-estruturada, submetidos à análise do discurso e os resultados
foram organizados em duas categorias: O Contexto do Trabalho Hospitalar e Os Sentidos do
Trabalho para os Enfermeiros. Os resultados mostram que os enfermeiros realizam atividades
predominantemente administrativas, seguidas das assistenciais e de ensino e que as atividades de
pesquisa são, ainda, incipientes. Afirmam estarem conquistando autonomia no trabalho cotidiano,
mas encontram dificuldades relacionadas à multiplicidade de funções exercidas, sobrecarga de
trabalho, estrutura administrativa da organização, escassez qualitativa e quantitativa de pessoal de
enfermagem e intensa movimentação de acompanhantes e estagiários na instituição. Relatam
identificação com a profissão e se mostram interessados em introduzir mudanças visando a melhoria
de qualidade da assistência. São comprometidos com os objetivos organizacionais, sentem-se
realizados como enfermeiros, embora freqüentemente percebam-se frustrados por não conseguir
implementar alguns projetos. Entre os fatores que conferem sentido ao trabalho dos enfermeiros
emergiram a identificação com a finalidade da profissão, a possibilidade de ser útil ao outro, de
aprender e manter-se atualizado, o sentimento de afiliação, a remuneração, ter uma ocupação, o
reconhecimento do trabalho por superiores, pares e subordinados e a autonomia no trabalho como
enfermeiro.
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COELHO, Aglaya Barros. Representações sociais de homens infectados pelo HIV acerca da
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RESUMO: O processo histórico-epidemiológico da aids envolve as formas pelas quais a sociedade
constrói os conhecimentos, as representações, as crenças e os significados conferidos à doença, à
prevenção e à promoção da saúde, além daqueles conferidos à tecnologia colocada à disposição
para seu enfrentamento. Sendo assim, nesta pesquisa pretende-se investigar como homens vivendo
com HIV/aids representam a doença atualmente. Este estudo está inserido no projeto de pesquisa
“Fatores Determinantes da Aderência ao Tratamento Anti-retroviral em Indivíduos Infectados pelo
HIV/aids, em Belo Horizonte, Uma Abordagem Quantitativa e Qualitativa” - (Projeto ATAR - Adesão
ao Tratamento Anti-retroviral), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas e Estudos em Epidemiologia e
Avaliação em Saúde (GPEAS) e financiado pelo Ministério da Saúde. Foram analisadas 22
entrevistas, realizadas entre 2001 e 2003, com homens infectados pelo HIV/aids, acompanhados em
dois serviços de referência para HIV/aids de Belo Horizonte, o Centro de Treinamento e Referência
de Doenças Infecto Parasitárias - CTR-DIP Orestes Diniz e o ambulatório do Hospital Eduardo de
Menezes. A análise das entrevistas, com base na Análise Estrutural de Narração e com referencial da
Teoria das Representações Sociais, resultou na identificação de grandes categorias sobre a
experiência da doença, a experiência do tratamento com anti-retroviral, a experiência social da aids, a
experiência religiosa frente à aids e a reorganização da vida para conviver com a doença e com o
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tratamento. A interpretação dos dados desvelou a existência de uma trajetória de ressignificação
percorrida pelos pacientes, na qual as representações sociais vão sendo reorganizadas pela
experiência, de forma a facilitar a incorporação de mudanças cotidianas na vida dos homens vivendo
com o HIV. Essa trajetória começa no momento em que o paciente recebe o diagnóstico e se sente
ameaçado por ele. Essa ameaça vivenciada pelos homens e representada pelo confronto com a
situação limite entre a vida e a morte se renova com o início do uso de medicamentos anti-retrovirais
(ARV), mas é relativizada ao longo do tempo. Estabelece-se, assim, uma forma de equilíbrio precário
na convivência cotidiana com as mudanças devido ao impacto da aids em suas vidas, no contexto
social e familiar. Os resultados apontam que as representações acerca da aids estão ancoradas em
representações anteriores ao diagnóstico da doença e aquelas veiculadas ao longo da construção
social da aids, presentes nos significados e sentimentos positivos e negativos dos homens
entrevistados. Há, paralelamente, um processo de delimitação constante de autonomia e de decisão
sobre a própria vida e o enfrentamento da doença. Dessa forma, pode-se dizer que as
representações do HIV/aids, para esses homens, giram em torno de elementos referentes à morte, ao
estigma da doença, presentes desde o início da epidemia, à perspectiva de convívio, até à eliminação
do vírus de seus corpos. A percepção de risco muda ao longo do tempo, sendo que, ao se saber
portador do vírus, o risco, antes distante e ligado a grupos diferentes do seu, torna-se próximo e
presente no cotidiano dos homens que sabem que podem infectar outras pessoas. O estigma que a
doença traz existe para todos, ainda hoje. Ele está fundado em representações de 'pessoa perigosa',
'suja' e de que 'preconceito é do ser humano', representações existentes desde o início da epidemia,
explicitando formas de interação social que mantém sob segredo a situação de infectado pelo HIV.
Pode-se afirmar, portanto, que os núcleos centrais das representações não mudaram ao longo do
tempo, mas houve modificação em elementos periféricos, sobretudo com o advento dos ARV, que
transformaram a representação anterior da aids como morte 'certa e rápida' em morte 'adiada'.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/AglayaBarros.pdf
Nº de Classificação: 4573
SILVA, Ângela de Cássia Rover da. As representações sociais de pacientes em início de terapia
anti-retroviral envolvidas na adesão ao tratamento. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 180 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Neste estudo, buscou-se compreender as representações sociais de portadores do vírus
HIV, ou da aids, sobre os aspectos que se relacionam à adesão à terapia anti-retroviral. Foram
analisadas 30 entrevistas abertas, realizadas com pacientes em início de terapia anti-retroviral,
atendidos em dois serviços de referência em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na análise, explicitaramse as categorias relacionadas à adesão, que compõem dois grandes grupos. O primeiro inclui os
aspectos relacionados à experiência do tratamento em si, constituído por: a) os efeitos colaterais dos
medicamentos; b) a clareza sobre os objetivos do tratamento; c) as informações (o conhecimento)
sobre HIV, aids e ARV; d) a visibilidade do controle dos sintomas da aids e das doenças oportunistas;
e e) as perspectivas vislumbradas com o tratamento. No segundo grupo, estão as categorias
relacionadas à experiência social da doença e de seu tratamento, integradas por: a) interações com a
família; b) relacionamento com o parceiro; c) a presença de amigos no cotidiano; d) o relacionamento
com a equipe de saúde; e) a importância do trabalho; f) a vivência do segredo em torno da doença e
do tratamento: preconceito e dissimulação; g) a fé e a religiosidade como sustentação para o
enfrentamento da doença e do tratamento; h) a importância do desejo e da força de vontade; e, i) as
mudanças necessárias para o enfrentamento da doença e do tratamento. A interpretação dos dados
evidenciou que as principais representações sociais relacionadas à adesão são a de aids como
morte, que pode ser adiada com o uso regular dos anti-retrovirais. Os medicamentos, por sua vez,
são representados como uma possibilidade de o indivíduo manter-se vivo (de não morrer), enquanto
espera pela cura da aids. Estigma e preconceito permanecem como representações que permeiam
as relações com a família, os amigos, os parceiros, a equipe de saúde e o trabalho, objetivados pela
escolha do segredo em torno da sorologia e da dissimulação do uso da medicação.

Acesso ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Angela%20de%20Cassia%20Rover%20da%20Silva.pdf
Nº de Classificação: 4574
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BRAGA, Patrícia Pinto. Cuidado, trabalho e diálogo: as interações na construção da integralidade
do cuidado ao recém-nascido internado em UTI. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é apreender como o processo de comunicação interfere na
prática da integralidade do cuidado ao recém-nascido internado em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, do Hospital Sofia Feldman. Caracteriza-se como um estudo qualitativo, descritivoexploratório, orientado pela abordagem dialética. A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Sofia
Feldman, uma maternidade filantrópica que atende exclusivamente usuários do Sistema Único de
Saúde, localizada em Belo Horizonte/Minas Gerais. O cenário é caracterizado por uma assistência
ancorada nos pressupostos da integralidade e pela busca da humanização da atenção à mulher e ao
recém-nascido. Os sujeitos do estudo foram os profissionais que assistem o recém-nascido na UTIN.
Como técnicas para a coleta de dados utilizaram-se a observação participante e o Grupo Focal. Os
dados foram analisados seguindo-se as orientações da análise de conteúdo, proposta por Bardin
(1977). A partir da análise emergiram duas categorias empíricas, com suas respectivas subcategorias: a construção cotidiana do cuidado na UTIN (o processo de trabalho, o trabalho da equipe
multiprofissional, o cuidado ao recém-nascido) e o processo de comunicação: instrumento para a
integralidade do cuidado (a comunicação entre os profissionais, a comunicação da equipe com os
pais/familiares, a construção de um espaço para exercício da comunicação). Os resultados revelaram
que a assistência ao RN é caracterizada por um processo de trabalho fragmentado, com
determinações hierarquizadas, frutos de relações de poder. Foi evidenciado que a divisão técnica do
trabalho deve avançar, considerando, em sua construção, a comunicação e reforçando as
negociações no cotidiano dos trabalhadores. O trabalho em equipe é considerado, pelos participantes
da pesquisa, como estratégia que otimiza a assistência e permite um cuidado de qualidade sendo
uma forma oportuna de troca de conhecimentos e experiências. Entretanto a realidade evidencia a
existência de núcleos profissionais trabalhando isoladamente. Essa desarticulação gera insatisfação
profissional e retrabalho. Evidenciou-se ainda que o cuidado ao RN configura-se com ênfase no
diagnóstico e na terapêutica e as interações dialógicas não são incorporadas como instrumentos
assistenciais no cotidiano do cuidado. A atenção majoritária com as tecnologias duras e leve-duras no
cuidado com recém-nascido dificulta a apreensão ampliada, pelos profissionais, das necessidades de
saúde do recém-nascido e de sua família. A análise revelou que a construção dialógica da assistência
é necessária para estabelecer vínculos entre os profissionais e entre esses e os familiares. A
comunicação escrita e não-verbal precisa ser utilizada adequadamente pois é elemento facilitador
das interações. A construção de espaços para o exercício cotidiano da comunicação é uma estratégia
importante na construção da integralidade do cuidado. Os espaços devem garantir a
multiprofissionalidade, o diálogo, o reconhecimento do saber de cada ator envolvido na assistência,
inclusive o dos pais. As decisões devem centrar-se no recém-nascido. Os resultados revelaram que o
diálogo com os pais precisa ser cotidiano e não apenas no momento de transferência de informações
sobre a condição/estado de saúde da criança internada. O estabelecimento de vínculos, mediados
pela comunicação, torna-se uma necessidade para a construção de uma assistência ancorada nos
princípios da integralidade. Conclui-se que a comunicação é um instrumento que viabiliza as
negociações diárias e assim pode operacionalizar um novo modo de agir em saúde: centrado no RN
e sua família.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Patr%EDciaBraga.pdf

Nº de Classificação: 4575
VIANA, Sônia Maria Nunes. Perfil e ações gerenciais dos(as) dirigentes dos cursos de
enfermagem dos centros universitários e universidades do Estado de Minas Gerais. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: Na última década houve grande expansão da Educação Superior, principalmente no
ensino privado, com significativo crescimento de novos cursos e faculdades, incentivado pelo
Ministério da Educação. A ampliação dos cursos de graduação em Enfermagem faz parte deste
cenário e resulta em aumento da oferta de vagas para enfermeiros na docência do Ensino Superior e
na direção desses cursos. Em relação à função de dirigente há exigência de qualificação técnica na
área de Enfermagem e titulação, de acordo com os critérios de avaliação da Educação Superior no
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Brasil. O dirigente ocupa função estratégica nas Instituições de Educação Superior (IES), sendo
responsável pelos resultados pedagógicos e administrativos do curso. Neste sentido, optou-se por
realizar um estudo de caso objetivando identificar o perfil e as ações gerenciais dos dirigentes de
graduação de Enfermagem dos Centros Universitários e Universidades do Estado de Minas Gerais.
Os dados foram coletados, pela própria pesquisadora, através de entrevista com os dirigentes dos
cursos de Enfermagem de 35 Universidades e 11 Centros Universitários no Estado, sendo 13%
instituições públicas e 87% instituições privadas. Os dados relacionados ao perfil, que compõem a
parte quantitativa do estudo, foram organizados em gráficos e tabelas e as informações qualitativas
referentes às ações gerenciais submeteram-se à análise de discurso, da qual emergiram 02 (duas)
categorias: A trajetória dos dirigentes dos cursos de graduação em enfermagem e as atribuições
desses profissionais. Os resultados aferidos mostram que 89,1% dos dirigentes são do sexo feminino,
predominando a faixa etária de 30 a 49 anos (65,1%), sendo 93,4% enfermeiros e 6,6% outros
profissionais. Do total de entrevistados, 50% são mestres ou doutores e 54,4% têm outro vínculo de
trabalho na área de saúde ou educação, além de dirigente de curso de Enfermagem. Quanto à
experiência profissional e vínculo com as IES foi possível verificar que 43,4% exercem a função de
dirigente há menos de um ano; 60,8% trabalham em regime de tempo integral; 52,1% possuem
menos de cinco anos no magistério superior e 91,3% possuem mais de cinco anos de exercício
profissional. O acesso à função de dirigente se deu por convite, indicação, eleição e outros processos
seletivos segundo a realidade local e filosofia das IES, sendo levada em consideração a experiência
como enfermeiro ou docente. Não há exigência de capacitação gerencial na área de educação para
assumir esse cargo ou no exercício do mesmo, visto que é relativamente pequeno o percentual de
mestres e doutores. Os dirigentes exercem várias atividades relacionadas ao curso, desde
planejamento, relações com alunos e familiares e controle de aspectos relativos à infra-estrutura de
funcionamento, apresentando pouca habilidade para delegar, ficando com escassez de tempo
dedicado aos planejamentos. Alguns dirigentes participam dos órgãos deliberativos das IES, apesar
de centrarem suas preocupações em ações cotidianas da área e em pesquisa. Este estudo
evidenciou que os dirigentes nos cursos de graduação em Enfermagem no Estado de Minas Gerais
são pouco qualificados para a gerência, assim como não cumprem a rigor todos os requisitos
exigidos pelos órgãos de avaliação do MEC. Essa situação se agrava mais ainda diante da rápida e
contínua expansão dos cursos de Enfermagem no Estado de Minas Gerais.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/S%F4niaNunes.pdf
Nº de Classificação: 4576
SANTOS, Deolinda Marçal Vieira dos. Informações dos enfermeiros especialistas em terapia
nutricional relacionadas à legislação vigente e à Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e
Enteral. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2005. 182 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CERIBELLI, Maria Isabel Pedreira de Freitas
RESUMO: A desnutrição é um problema que atinge uma em cada três pessoas no mundo, e no
âmbito hospitalar, é causa de aumento de tempo de internação, custos e maiores chances de
complicações.O enfermeiro especialista, que atua em instituições de saúde cuidando de pacientes
que estão sob TN, poderia atuar em instituições de saúde, melhorar o cuidado e implementar
diretrizes existentes na legislação vigente. A especialização é uma modalidade que pode otimizar a
qualidade do cuidado prestado ao paciente .Este trabalho teve como finalidade identificar a população
de enfermeiros especialistas em TN pela SBNPE, identificar a atuação e conhecimento desta amostra
em relação a legislação vigente, identificar fatores que os levaram a busca de especialização em TN,
verificar se e como atuam,verificar se mantém vínculo com a SBNPE . Trata-se de estudo prospectivo
com análise descritiva dos dados na linha de pesquisa Processo de Cuidar em Enfermagem. Existem
no Brasil, 47 enfermeiros especialistas pela SBNPE, o que corresponde a 0,04% do total de 105.841
profissionais registrados no COFEN. Desta população, obteve-se retorno positivo de 57,4%. Desta
amostra, 40,74% apontaram a busca do aperfeiçoamento e da titulação como fatores que os
motivaram a buscar o título de especialização..A SBNPE foi citada por 77,78% da amostra como
agente facilitador de intercâmbio com outros profissionais de saúde envolvidos com a TN. Embora
11,11% tenha relatado atuar em TN, quando questionados sobre atuação direta e indireta com a TN,
59,26% dos profissionais relataram pertencer a comissão de TN regularmente,55,56% atuam em
unidades de internação com pacientes sob TN, 74% desenvolvem pesquisas na área de TN. Foi
demonstrado conhecimento sobre a legislação vigente por 74,07% dos enfermeiros estudados,
sugerindo que há vinculo entre a prática destes profissionais e a área de especialização. Embora os
resultados obtidos nesta amostra significa apenas um desenho da tendência da atuação do
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enfermeiro especialista em TN, observa-se uma diminuição da opção de escolha para aprimoramento
profissional na área de TN ao longo dos anos de atuação em enfermagem. Outros estudos são
necessários para a investigação da atuação do enfermeiro em âmbito hospitalar em TN.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000374831
Nº de Classificação: 4577
OZAKI, Lúcia Maria Tonzar Ristori. A (con)vivência da mulher grávida com a vacina contra
rubéola. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2005. 207 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo/exploratório com abordagem qualitativa cujo objetivo é
descrever o significado da vacina contra a rubéola para mulheres que se descobriram grávidas após
receberem a vacina dupla viral, por ocasião da campanha contra rubéola-2001, na DIR XX de São
João da Boa Vista (DIR XX). Pretende-se, também, analisar a percepção das mulheres relativa às
orientações recebidas por ocasião da campanha e durante o acompanhamento pré-natal e como
foram apoiadas para enfrentar o processo. O estudo foi realizado nos municípios pertencentes à DIR
XX e os sujeitos da pesquisa foram 18 mulheres grávidas e mulheres que engravidaram até 30 dias
após aplicação da vacina contra rubéola, consideradas suscetíveis para a rubéola, residentes em 10
municípios da região. Foi utilizado como quadro teórico a teoria das representações sociais,
tecnologia em saúde e os aspectos clínicos, epidemiológicos e preventivos da rubéola e da síndrome
da rubéola congênita. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturas,
gravadas. A ordenação dos dados foi realizada através da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo
proposta por Lefèvre e Lefèvre, emergindo dois temas: I. A mulher. A campanha de vacinação contra
a rubéola. O acompanhamento pré-natal. II. O significado da vacina contra a rubéola (representada
socialmente como ameaça a integridade física da mulher, à de seu filho e ao seu relacionamento
conjugal). Os resultados revelaram que o processo de orientação da mulher nas várias fases da
atenção foi normatizado, fragmentado, muitas vezes, inadequado e sem qualificação, de modo a não
favorecer o “empowerment” e não ajudar a mulher a atravessar com tranqüilidade a situação
vivenciada. Observou-se profissionais de saúde despreparados tecnicamente para proverem o
cuidado às mulheres, falta de integração entre os serviços, gerando descontinuidade e a não
oportunidade da atenção, bem como a não incorporação de toda tecnologia de saúde disponível, no
cuidado com a mulher. Constatou-se a importância das redes de apoio social e profissional auxiliando
no enfrentamento da situação. As mulheres, através do discurso, desvelaram a situação vivenciada
por elas e a diversidade de significados da vacina contra a rubéola quando aplicada durante a
gravidez. Constitui-se um grande desafio para gestores e profissionais de saúde a produção do
cuidado, ao se disponibilizar procedimentos em saúde. O estudo está inserido na linha de pesquisa processo de cuidar em saúde e enfermagem, área temática - saúde da mulher.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000374814
Nº de Classificação: 4578
BRITO, Cândida Márcia de. Demandas de atenção do enfermeiro de unidades de cuidados
críticos. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Medicas.
Departamento de Enfermagem, 2006. 154 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: O enfermeiro que atua nas unidades de cuidados críticos (UCCs) está exposto a múltiplas
demandas de atenção inerentes ao ambiente de trabalho. Este objeto tem como objetivos: 1)
caracterizar os enfermeiros com relação às variáveis sociodemográficas e profissionais, 2) examinar a
percepção de adequação do ambiente de trabalho pelos enfermeiros, 3) examinar as situações de
demandas de atenção do enfermeiro em unidades de cuidados críticos, 4) verificar se existem
diferenças na percepção dessas demandas pelos enfermeiros das diferentes UCCs em relação as
variáveis sociodemográficas e profissionais e 5) descrever as estratégias de enfrentamento frente às
fontes de demanda nas UCCs apontadas pelos enfermeiros. Para a coleta de dados utilizou-se os
instrumentos: caracterização sociodemográfica, demandas de atenção de enfermeiro e
caracterização do ambiente de trabalho. Participaram do estudo 60 enfermeiros de 5 UCCs de um
hospital de São Paulo. A maioria dos enfermeiros eram do sexo feminino, solteiros e possuíam cursos
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de pós-graduação. As situações de maiores demandas: "observar o sofrimento de um
paciente","cuidar de famílias com necessidades emocionais", "necessidade de dar orientação a
família" e "alto nível de barulho na unidade". Para análise das demandas de atenção entre as
variáveis sociodemográficas verificou-se diferenças para: estado civil, turnos de trabalho, tempo de
experiência profissional, tempo de trabalho na unidade e horas trabalhadas na semana. Na
comparação entre unidades observou-se diferenças para 11 situações. As estratégicas de enfrenta
mento forma classificadas como independentes ao ambiente de trabalho e relacionadas ao ambiente
de trabalho. A consistência interna do instrumento foi com α=0,90. O conhecimento dessas situações
permite aos enfermeiros/instituições à elaboração, traço de metas e estratégias de trabalho, visando
minimizar o esforço dos profissionais no enfrentamento destas demandas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4579
FERREIRA, Luciane Ruiz Carmona. Stress no cotidiano da equipe de enfermagem e sua
correlação com o cronótipo. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 164 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DE MARTINO, Milva Maria Figueiredo
RESUMO: Este estudo teve como propósito classificar o cronótipo dos funcionários da equipe de
enfermagem, de acordo com o turno de trabalho, e identificar a presença de stress e suas
correlações com o cronótipo e horário de trabalho. Foi realizado no Hospital Medical na cidade de
Limeira, SP. Participaram da pesquisa 87 sujeitos, dos diferentes setores e turnos de trabalho. A
população foi constituída por sujeitos de ambos os sexos, com idade entre 19 e 51 anos. Os
instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: Inventário de Sintomas de Stress de Lipp
(ISSL), e Questionário de Indivíduos Matutinos e Vespertinos (HO). Os resultados do ISSL mostraram
que 48 sujeitos (55,2%) apresentavam sintomas de stress, e destes, 40 sujeitos (83,3%)
encontravam-se na fase de Resistência, com predomínio de sintomas psicológicos. O HO mostrou
que 42 sujeitos (48,3%) foram classificados como do tipo Indiferente, estando estes alocados,
principalmente, no turno noturno. Quanto à adequação no turno de trabalho, de acordo com o
cronótipo, verificamos que 65 sujeitos (74,7%) estavam adequados, e destes 36 (55,38%)
apresentavam sintomas de stress, houve correlação significativa (Teste Exato de Fisher p=0.035).
Quando se comparou tempo na instituição e stress: os sujeitos com stress tinham mais tempo de
instituição do que os sem stress, portanto houve diferença significativa (Teste Exato de Fisher
(p=0.003) . Concluímos que a maioria dos sujeitos estava adequada ao turno de trabalho, de acordo
com seu cronótipo, porém mesmo nestes o stress foi observado em grande porcentagem da
população, nos levando a confirmar os dados obtidos em outras pesquisas quanto ao caráter
estressante da profissão de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000385518
Nº de Classificação: 4580
FERNANDES, Juliana Cristina. Estudo da efetividade de um Programa de Triagem Auditiva
Neonatal Universal. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 149 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOZAWA, Márcia R.
RESUMO: A Unicamp realiza a Triagem Auditiva Neonatal Universal no Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (CAISM), através de uma parceria entre o Centro de Estudos e Pesquisas em
Reabilitação Professor Gabriel Porto (CEPRE), desde maio de 2002, com o objetivo principal de
detectar precocemente possíveis alterações auditivas e, nos casos positivos, realizar o
encaminhamento para programas adequados de reabilitação. Para a conclusão do processo
diagnóstico é necessária a participação familiar em todo processo, no entanto, nos casos em que
seria necessário reavaliar a audição da criança, devido ao resultado negativo ou inconclusivo da
primeira triagem, observa-se a insuficiente participação das famílias nessa segunda etapa do
processo de detecção das perdas auditivas. Dessa forma, este estudo teve como objetivos
compreender a ausência das mães dos bebês, nascidos entre maio de 2002 a junho de 2004, ao
retorno para segunda avaliação auditiva, através da caracterização do perfil sócio-demográfico das
mães que receberam a orientação de retorno para segunda avaliação auditiva de seus filhos;
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comparar o perfil das mães de acordo com o comparecimento ou não à segunda avaliação e
apreender os motivos alegados por algumas mães para o não comparecimento. Utilizou-se os dados
do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) do município de Campinas e em seguida,
selecionou-se três mães de bebês que não retornaram para a segunda avaliação auditiva, de acordo
com as características predominantes desse subgrupo, e as mesmas foram entrevistadas sobre os
motivos que justificaram seu não comparecimento. Identificou-se que a maioria das mães reside na
região norte do município de Campinas, 55,3% possui de quatro a sete anos de estudo e a maioria,
82,8%, não exerce atividade remunerada. A análise estatística revelou que dentre as mães que
possuem mais de um filho, que freqüentaram de uma a três consultas do pré-natal e vivem sem
companheiro, constitui, provavelmente, o perfil da mãe que menos retorna ao serviço. As alegações
das mães para o não retorno à segunda avaliação auditiva, referem-se a percepção materna da não
necessidade de comparecer ao serviço, já que considera a audição passível de ser confirmada
através da observação e avaliação em casa; a não possuir a lembrança de ter sido convocada a
participar da segunda etapa do processo de triagem ou de não ter recebido o encaminhamento para
tal. Considera-se necessário a elaboração de um trabalho de conscientização, através da promoção
de informações e orientações às mães de bebês, no sentido de esclarecer as maneiras pelas quais é
possível identificar alterações no desenvolvimento infantil, não somente em relação a audição, mas
também sobre a aquisição da linguagem. Para que, dessa forma, contribua para a educação materna
na tentativa de tornar as famílias aliadas dos serviços de saúde na busca pela detecção precoce das
alterações auditivas. Acredita-se que é através da construção da consciência sanitária que torna-se
possível a tomada de consciência da saúde como direito e a participação popular como mecanismo
fundamental nesse processo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4581
VIEIRA, Carolina Pasquote. Representações sociais sobre o câncer feminino: vivência e atuação
profissional. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2006. 137 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Marcos de Souza
RESUMO: Esta pesquisa focaliza o câncer feminino através de duas perspectivas: a proveniente dos
profissionais de enfermagem do CAISM-UNICAMP e das pacientes internadas nesta instituição.
Compreender as representações que estão associadas ao câncer dessa forma é um aspecto
fundamental para que o tratamento possa ser realizado com eficácia. A proposta do presente trabalho
exigiu uma postura metodológica qualitativa, implementada através de entrevistas semi-estruturadas.
Muitas construções culturais acerca do diagnóstico da doença induzem a mulher a assumir um papel
de doente com implicações radicais em sua rotina de vida. Tais implicações apresentam
repercussões não só ao nível corporal, mas também no convívio social, abrangendo família, amigos e
trabalho. No entanto, o hospital está equipado para o tratamento, levando-se em conta apenas o
corpo da paciente. O aspecto emocional e social da doença é subtraído, o que gera a prestação de
um serviço parcial ao paciente e, ao mesmo tempo, descontentamento na equipe profissional. Nesse
sentido, a equipe que trabalha em uma instituição fechada, como o hospital, submete-se
inevitavelmente a uma pressão considerável, qual seja, a de manter a rotina da organização e, ao
mesmo tempo, favorecer para que o paciente desempenhe adequadamente um papel de doente que
convenha à manutenção da rotina institucional.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4582
FRANCO, Ana Carolina. Educação nutricional na formação do nutricionista: bases teóricas e
relação teoria-prática. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 205 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido na linha Trabalho Saúde e Educação e está vinculado ao
Grupo A3En (Grupo de Apoio, Aprimoramento e Atualização e Educação Nutricional). Historicamente,
no curso de Nutrição há supervalorização dos aspectos técnicos em detrimento dos aspectos sociais
e humanos. Dados da literatura recomendam modificações nos projetos pedagógicos a fim de
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possibilitar a compreensão dos alunos sobre seu papel enquanto educadores e não meramente
transmissores de conhecimentos ou executores de tarefas técnicas. A Educação Nutricional
apresenta-se como uma das disciplinas mais relevantes para essa formação. O objetivo foi descrever
a dinâmica de desenvolvimento da disciplina Educação Nutricional nos cursos de nutrição a fim de
subsidiar a melhoria da formação dos futuros nutricionistas. Na etapa inicial da pesquisa, foi utilizado
o método quantitativo sob a forma de questionário, enviado aos coordenadores do Curso de Nutrição
de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo, totalizando 62, das quais,
23 o responderam. A segunda etapa foi realizada nas IES que apresentaram reconhecimento pelo
Ministério da Educação até o ano de 1999, quando foram realizadas entrevistas com as professoras
da disciplina Educação Nutricional, totalizando 10 Instituições. A análise dos resultados da primeira
fase foi quantitativa-descritiva, e da segunda fase, qualitativa, empregando-se a técnica da
hermenêutica-dialética, que busca a interpretação da fala do sujeito dentro da sua realidade social.
Concluímos que não há uma delimitação teórica para a disciplina Educação Nutricional, no entanto
parece existir um processo embrionário de construção teórica em torno do pensamento pedagógico
de Paulo Freire.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4583
CHEUNG, Eunice. Adesão ao tratamento do alcoolismo: estudo dos valores éticos. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2006. 161 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mauro Antônio Pires Dias da
RESUMO: A questão do consumo de drogas lícitas ou ilícitas tem mobilizado vários segmentos de
nossa sociedade. Contudo, muito se discute sobre elas e pouco sobre o ser humano que, por motivos
vários, as consome. Sabemos que o resultado de qualquer tratamento depende não só do uso de
estratégias adequadas como também de quão persistente e conscienciosamente o paciente as
executa para que possa iniciar, dar continuidade e permanecer num processo de mudança
específico. A tenacidade do indivíduo na busca de seu objetivo é o que constitui um fator crucial no
sucesso em longo prazo. Inicialmente o paciente se propõe a enfatizar expectativa, valor e a crença
na eficácia, porém muitos deles desistem durante o percurso do tratamento. Este trabalho se propõe
a estudar os valores éticos de pacientes em tratamento do comportamento aditivo utilizando a
metodologia qualitativa Realizamos a coleta de dados no Núcleo de Atenção à Dependência Química
(NADeQ) localizado no Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira. Realizamos este estudo de caso
único, seguindo as seguintes etapas: fase exploratória; delimitação do estudo; de uma confrontação
destes com textos de autores consagrados no assunto. Encontramos várias inquietações quanto aos
determinantes biológicos, psicológicos e etiológicos do alcoolismo através do discurso do sujeito da
pesquisa que nos fizeram entender os valores relacionados ao beber para este paciente e que,
apesar deste obter diversas conquistas (como, por exemplo, uma moradia, uma renda, um beneficio,
a comunicação com sua família, cuidado com a saúde e a qualidade de vida), arrisca-se novamente a
perdas, pelo prazer de estar alcoolizado.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4584
SANCHES, Luiz Miguel Picelli. Educação a distância sobre cardioversão e desfibrilação para
enfermeiros. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2006. 222 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena de Moraes
RESUMO: Esta pesquisa tratou-se da proposta de desenvolvimento e avaliação de um curso de
educação à distância (EAD) sobre um tema de grande complexidade que é a Cardioversão e
Desfibrilação, dentro do contexto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), através da Internet, para
enfermeiros. Também foram descritas as etapas de desenvolvimento do curso; avaliado o curso
através de especialistas em EAD e UTI; descrito o perfil dos avaliadores e dos alunos; avaliado a
participação e a opinião dos alunos sobre o curso. O curso foi desenvolvido totalmente à distância,
com utilização da metodologia de ensino Aprendizagem Baseada em Casos (ABC), que contextualiza
o tema proposto dentro dos ambientes colaborativos de aprendizagem. O ambiente virtual escolhido
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foi o TelEduc, desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O curso foi avaliado,
antes e após ter sido aplicado aos alunos, por especialistas com experiência em EAD e UTI, nos
critérios autoridade, conteúdo geral, apresentação e confiabilidade das informações, além do projeto
educacional. Foi considerado um curso adequado, necessitando apenas de pequenas reformulações
em todos os critérios pelos avaliadores de EAD, e considerado como plenamente adequado pelos
profissionais de UTI nos critérios confiabilidade das informações, projeto educacional e nos demais
critérios como adequado mas que necessita de pequenas reformulações. Concluíram o curso 11
enfermeiros, alcançando um índice de desistência de 47,6% considerado dentro das expectativas
segundo a literatura. Os alunos participaram de quatro fóruns de discussão e desenvolveram três
casos de forma colaborativa. Através de uma avaliação da opinião dos alunos sobre o curso, foi
possível observar que o curso teve boa aceitação e foi avaliado positivamente. Os objetivos
propostos foram alcançados, o curso foi desenvolvido dentro dos prazos esperados, a metodologia de
aprendizagem baseada em casos foi adequada para um curso à distância para enfermeiros.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4585
QUELHAS, Maria Cristina Ferreira. A educação a distância em processos de esterilização de
materiais com o uso da internet. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 256 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena de Moraes
RESUMO: Este estudo teve como principais objetivos descrever as etapas de desenvolvimento de
um curso de educação a distância (EAD) sobre Processos de Esterilização de Materiais através da
Internet; avaliar o curso através de especialistas em processos de esterilização e em EAD; descrever
o perfil dos alunos e avaliadores; avaliar a participação dos alunos e sua opinião sobre o curso.
Tratou-se de uma pesquisa aplicada, longitudinal. A população alvo foi constituída de enfermeiros da
Região Metropolitana de Campinas. Foram convidados 58 enfermeiros, 14 se inscreveram e 11
terminaram o curso.Os enfermeiros que concluíram o curso eram todos do sexo feminino, com idade
média de 40 anos, e tempo médio de formação igual a 17 anos. O curso foi apresentado em dois
módulos divididos em quatro semanas. A “Aprendizagem Baseada em Casos” foi escolhida como
metodologia de ensino. O ambiente escolhido para a criação do curso foi o TelEduc. Foi realizada
uma avaliação do primeiro módulo por especialistas da área de enfermagem em esterilização e por
especialistas em EAD. Os especialistas em esterilização eram do sexo feminino, com idade média de
48 anos e tempo de experiência na área em média de 15 anos. Quanto aos especialistas em EAD,
um era do sexo feminino e outro do sexo masculino, com idade de 54 e 34 anos respectivamente. Ao
final do curso foi realizada nova avaliação pelos juizes. Os alunos responderam a um questionário
tipo Likert para expressar sua opinião sobre o curso e os resultados demonstraram opinião favorável.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4586
SACCOMANN, Izabel Cristina Ribeiro da Silva. Qualidade de vida em idosos portadores de
insuficiência cardíaca: avaliação de um instrumento específico. Campinas. Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 173 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CINTRA, Fernanda Aparecida
GALLANI, Maria Cecília Jayme Bueno
RESUMO: A extensão da longevidade ocorrida nos últimos anos tem levado ao crescimento do
número de idosos. Concomitante a essa maior sobrevida observa-se um aumento acentuado de
doenças crônicas, particularmente da Insuficiência Cardíaca (IC) cuja incidência e prevalência
mostra-se elevada nesse grupo populacional. Recentes estudos têm sido desenvolvidos para
identificar os determinantes de qualidade de vida, buscando avaliar as mudanças no estilo de vida
imposto pela própria doença. Os instrumentos que avaliam a qualidade de vida enfatizam os aspectos
subjetivos em diferentes domínios, como o funcionamento físico, o emocional e o cognitivo. Dentre os
instrumentos genéricos, o mais utilizado em nosso país é o The Medical Study 36-item Short-Form
Health Survey (SF-36). Com respeito aos específicos, o Minnesota Living with Heart Failure (LHFQ)
corresponde ao instrumento mais reconhecido para a IC, entretanto ele não contempla as
especificidades dos idosos. Este estudo teve como objetivo verificar se o instrumento LHFQ
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apresenta propriedades psicométricas satisfatórias em idosos com IC. Trata-se de uma investigação
de natureza metodológica; com uma amostra de 170 idosos portadores de IC, em seguimento
ambulatorial. Os dados foram coletados por meio de três instrumentos: 1. questionário para a
caracterização dos sujeitos; 2. LHFQ; e, 3. SF-36. Na análise foram efetuados os cálculos de
tendência central (média, desvio padrão e mediana), de distribuição de freqüência, do alfa de
Cronbach, do ANOVA nos Ranks e do coeficiente de correlação de Spearman. A consistência interna
do LHFQ foi áalta, indicando confiabilidade satisfatória ( >0,80). A validade discriminante do LHFQ
discriminou entre os três grupos de classificação funcional da New York Heart Association (NYHA),
Classe Funcional I, II e III/IV (p < 0,0001), exceto a dimensão emocional que discriminou entre as
Classes Funcionais I e III/IV (p < 0,0034). A validade de critério demonstrou correlação de moderada
a forte magnitude com o SF-36, especialmente nas dimensões relacionadas às limitações físicas (r >
0,50; p< 0,001). O LHFQ mostrou ser uma medida confiável e válida para avaliar as dimensões que
afetam a qualidade de vida dos idosos, embora contemple alguns itens não respondidos pela amostra
estudada. Recomenda-se considerar a aplicabilidade desse instrumento, com respeito às questões
que não se aplicam à idade avançada, pelas características inerentes à essa faixa etária.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000385535
Nº de Classificação: 4587
HODGE, Eloisa Petruci. Riscos associados ao trabalho e capacidade para o trabalho entre
trabalhadores de uma indústria farmacêutica. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 167 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Maria Inês
RESUMO: A indústria farmacêutica, um segmento da indústria química ligada à saúde, tem um
importante papel nas inovações tecnológicas e no desenvolvimento de produtos e apresentou um
crescimento significativo nos últimos anos. Este é um estudo epidemiológico transversal que teve
como objetivo conhecer as condições de trabalho identificando os riscos existentes e avaliar a
capacidade para o trabalho da população de trabalhadores de uma indústria farmacêutica. Para a
coleta dos dados foi utilizado o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT); um questionário com
dados demográficos e estilo de vida e um instrumento para a análise ergonômica do trabalho.
Participaram da pesquisa 293 trabalhadores de diferentes setores, turnos e funções. Os participantes
do sexo masculino representaram 50,51% da amostra; 69,63% tinham menos que 30 anos de idade e
a idade média foi de 28,6 anos (DP 7,11). Os trabalhadores dos turnos representaram 54,61% da
amostra e 4,45% eram portadores de deficiência. Com relação a capacidade para o trabalho, 2,05%
dos participantes apresentaram baixa capacidade para o trabalho, 11,95% moderada, 33,79% boa e
52,21% ótima. Os riscos associados ao trabalho identificados foram: ruído, produtos químicos e
ativos farmacêuticos, repetitividade de movimentos, posturas estáticas, levantamento de peso e
organização inadequada do trabalho. Foi encontrada associação estatística significativa entre ICT e
as variáveis sexo/ feminino (p=0,022); trabalho o cansa e/ou o desgasta (p<0,001); tempo de ida e
volta ao trabalho maior que 90 minutos (p=0,030); tempo de sono durante a semana menor que seis
horas (p=0,049) e ter se afastado do trabalho por cinco dias ou mais (p<0,001). Este diagnóstico
sugere a necessidade de ações que visem a promoção à saúde dos trabalhadores com o objetivo de
prevenir doenças e/ou identificá-las numa fase inicial e melhorias no ambiente de trabalho com ações
amplas nas áreas organizacionais, de liderança e, de higiene ocupacional. Esta pesquisa está
inserida na linha de pesquisa “Trabalho, saúde e educação”.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4588
VIGATTO, Ricardo. Adaptação cultural do instrumento "The Low Back Pain Disability Oswestry
Questionnaire". Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2006. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: A literatura tem identificado a necessidade de utilização de instrumentos de medida
padronizados internacionalmente e confiáveis que avaliam a dor lombar, sendo o Oswestry um dos
principais instrumentos utilizados para avaliar os distúrbios da coluna vertebral. O objetivo desse
estudo foi traduzir e adaptar a versão do questionário Oswestry para o português e avaliar sua
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validade e confiabilidade. A adaptação cultural foi realizada de acordo com a metodologia
recomendada internacionalmente. A confiabilidade foi avaliada através da estabilidade (testeresteste) e da consistência interna. A validade foi obtida comparando-se a pontuação do Oswestry
com outros instrumentos de medida: o questionário Roland-Morris, o questionário SF-36 e uma
escala numérica de dor. As propriedades psicométricas da versão traduzida foram avaliadas
aplicando o questionário em 120 sujeitos com dor lombar. Os resultados mostraram uma boa validade
e consistência interna (Alfa de Cronbach=0,87). No teste-resteste os resultados apontaram uma alta
correlação intraclasse (r=0,99). O questionário Oswestry demonstrou possuir uma moderada
correlação com a dor, usando-se uma escala numérica de dor (r=0,66). Uma correlação relativamente
alta foi encontrada entre as pontuações do Oswestry e do Roland-Morris (r=0,81). Houve uma
correlação significante (p<0,001) entre a pontuação do Oswestry e as oito dimensões do questionário
SF-36. Os coeficientes de correlação mais altos foram com a capacidade funcional (r=0,83), com a
dor (r=0,58) e com os aspectos físicos (r=0,53). Este estudo demonstrou que o processo usado para
a adaptação do questionário Oswestry foi realizado com sucesso e que a versão adaptada possui
excelentes propriedades psicométricas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4589
SILVA, Juliana Bastoni da. A percepção do enfermeiro sobre o cuidado prestado à criança
portadora de doença crônica hospitalizada em companhia de um familiar. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2006. 175 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner
RESUMO: A presente pesquisa investiga o trabalho da enfermeira que presta assistência à criança
portadora de doença crônica hospitalizada, em companhia de um familiar. O trabalho desta
profissional, junto a crianças cronicamente doentes, é permeado de contradições, conflitos, impasses,
que vão desde dificuldades encontradas nas relações que se estabelecem com seus familiares, até o
enfrentamento da morte iminente destas crianças. Além disso, a enfermeira precisa ter habilidades
técnicas, saber trabalhar com equipamentos e outras inovações científicas, bem como estabelecer
relações interpessoais, com seus clientes, as quais possam ser efetivamente terapêuticas. A
enfermeira, no seu dia-a-dia de trabalho, ainda se depara com questões de ordem institucional que
exercem influência direta em seu trabalho. Assim, neste estudo busco compreender qual é o
significado, para a enfermeira, do cuidar de uma criança hospitalizada portadora de doença crônica
acompanhada por um familiar, em um hospital escola e de caráter público, identificando que aspectos
são favoráveis, e quais são adversos neste cuidado de enfermagem prestado. A pesquisa é de
natureza qualitativa, modalidade exploratória. O campo da pesquisa foi uma Unidade de Internação
Pediátrica (UIP), que apresenta 48 leitos, em sistema de alojamento conjunto. Os sujeitos da
pesquisa foram um grupo de enfermeiras desta UIP, cuja amostragem foi definida por saturação.
Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética responsável, iniciei a coleta de dados.
A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista semidirigida, com roteiro de questão aberta.
Realizei 02 entrevistas de aculturação, que ajudaram-me a melhor definir o instrumento de coleta de
dados que seria utilizado, e 06 entrevistas que foram gravadas, transcritas literalmente, e após
analisadas, segundo a Análise de Conteúdo Temático. Após várias leituras, iniciei o processo de
categorização. Deste material apreende-se duas grandes categorias – “O cuidado à criança doente
crônica com foco na doença” e “O cuidado à criança doente crônica com foco na criança” – que foram
analisadas à luz do referencial do Processo de Trabalho em Saúde, na assistência de enfermagem à
criança e ao adolescente. As enfermeiras, quando participam da produção de cuidados à criança
doente crônica hospitalizada focando a doença, revelam uma prática voltada para a realização de
técnicas de enfermagem, e cumprimento de prescrições médicas. Com relação ao familiar
acompanhante, dentro dessa produção de cuidados, ele cumpre o que lhe é determinado pelas
enfermeiras, ou seja, ele é considerado um agente nesse processo de trabalho. Entretanto, nessa
mesma realidade, as enfermeiras estudadas expressam ações dirigidas à criança doente crônica,
focando-a como pessoa. As entrevistadas começam a reconhecer necessidades importantes da
criança como a de ser estimulada, ser confortada e de estabelecer relações de confiança com seu
cuidador. Nessa produção de cuidados que foca a criança, o familiar acompanhante começa a ser
percebido como alguém significativo para ela, que sofre com a sua doença, que busca adaptar-se a
uma nova vida, que se doa à criança, ou dela se afasta. No entanto, esse familiar, em meu estudo,
ainda não é considerado objeto de cuidado das enfermeiras.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000383037
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Nº de Classificação: 4590
SCHIAVON, Isabel Cristina Adão. A triagem em serviços de emergência: pesquisa bibliográfica.
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2006. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
SILVA, Mauro Antônio Pires Dias da
RESUMO: Como em muitos serviços de saúde, os serviços de emergência têm respondido a
pressões crescentes para operar de forma eficiente segundo alguns parâmetros tais como tempo de
espera e tempo desde a chegada até o paciente ver um médico como marcadores de sua
performance. A triagem tem sido usada nestes serviços como uma forma de avaliar rapidamente o
paciente. Foi realizada revisão bibliográfica com o objetivo de investigar a produção científica e
documental sobre a organização e avaliação de prioridades de atendimento realizado pelos
enfermeiros em serviço de emergência e analisar os artigos, segundo algumas características, por
meio de um instrumento de coleta de dados previamente elaborado. O levantamento bibliográfico
abrangeu publicações nacionais e internacionais sobre triagem em serviços de emergência no
período de 1990 a julho de 2005 nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO, por meio de um
instrumento elaborado pelas pesquisadoras. Foram identificados 412 artigos, dos quais 23
compuseram a amostra final do estudo. A análise das pesquisas permitiu observar que a maioria das
publicações (19 artigos) foram identificadas na base de dados MEDLINE. O acesso aos artigos
selecionados para compor a amostra foram obtidos da seguinte forma: sete artigos on-line, 11 por
meio do sistema Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos (SCAD) da BIREME e cinco em
busca manual realizada na biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. Observou-se
que no ano de 1991 houve um grande número de publicações, sendo que o mesmo foi nulo a partir
de 2002. Em relação à identificação dos autores, a maioria dos pesquisadores é composta por
enfermeiros (17). Os descritores mais usados foram: enfermagem, triagem e emergências. Entre os
desenhos de pesquisa, 20 artigos utilizaram a abordagem metodológica quantitativa, dois realizaram
estudos quanti-qualitativos e um adotou a abordagem qualitativa. Em relação à ética, treze não
fizeram nenhuma referência. Em relação à área temática, destacam-se os estudos referentes à
redução do tempo de espera (20); 18 apresentaram quadro teórico; 21 realizaram revisão de literatura
em todas as etapas do processo de pesquisa; 14 apresentaram considerações finais ou conclusões;
15 responderam aos objetivos e 11 fizeram recomendações para o desenvolvimento da profissão.
Como os resultados apontaram a falta de esclarecimentos importantes para demonstrar o rigor dos
estudos analisados, consideramos que ainda não há um corpus de estudos significativo sobre a
temática, no Brasil, que possibilite a metanálise ou metassíntese desse conhecimento. Destacamos
que a ausência desse corpus dificulta a aplicação dos resultados de pesquisa para a prática
assistencial da enfermagem em emergência. Além disso, sugerimos identificar e aplicar prioridades
de atendimento em enfermagem em emergências; refinar estratégias de síntese dos resultados de
pesquisa; criar uma cultura de pesquisa dentro das instituições de saúde brasileiras; replicar estudos
em outros contextos; conduzir com rigor os estudos respeitando-se as etapas do método científico a
fim de que a enfermagem em emergência possa produzir cuidados efetivos e com qualidade.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000414319
Nº de Classificação: 4591
SCATTOLIN, Fátima Ayres de Araújo. Qualidade de vida e independência funcional do idoso com
insuficiência cardíaca. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 221p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIOGO, Maria José D' Elboux
COLOMBO, Roberta Cunha Rodrigues
RESUMO: Este estudo teve como objetivos: 1) identificar os preditores de Qualidade de Vida (QV) em
idosos portadores de Insuficiência Cardíaca (IC) em tratamento ambulatorial, 2) identificar os
preditores da independência funcional desses idosos. Foram estudados 146 sujeitos de ambos os
sexos, com 60 anos ou mais e diagnóstico de IC, que estavam em acompanhamento em dois
hospitais vinculados a universidades. Os dados foram obtidos por meio de consulta ao prontuário e
entrevista, utilizando-se os seguintes instrumentos: Caracterização Sociodemográfica e Clínica,
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Minnesota Living with Heart FailureQuestionnaire (MLHFQ) para avaliação da QV e da Medida de
Independência Funcional (MIF). Para análise estatística utilizou-se o Modelo de Regressão
Univariada e Multivariada para definir as variáveis preditoras da QV e da independência funcional, e o
Coeficiente de Correlação de Spearman para verificar a correlação entre as duas medidas (QV e
MIF).Os sujeitos apresentaram as seguintes características: 52% do sexo masculino; 53,4% casados;
83,5% inativos; média de idade de 68,6 (±6,9) anos; 3,3 (±2,7 anos de escolaridade; em média (±6,9)
anos; 3,3 (±2,7) condições clínicas associadas, com predomínio da Hipertensão Arterial Sistêmica
(82,19%); 32,19% com IC isquêmica; média de 3,53(±1,40) sintomas informados, sendo a fadiga, a
dispnéia e o edema, os mais prevalentes; 65,06% pertencente a classe funcional I e II (New York
Heart Association – NYHA); 66,4% com Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo rebaixada (=55%).
De acordo com modelo utilizado, a classe funcional e a dispnéia foram as variáveis preditoras da
qualidade de vida desses idosos, explicando 42% da variabilidade da medida de QV. Para a
independência funcional desses sujeitos, a classe funcional, a escolaridade e a idade = 80 anos,
explicaram 35,12% da variabilidade dos escores da MIF. Houve correlação negativa de média
magnitude (–0,26 > r< –0,49) e significante (p < 0,01) entre a os escores da QV e da MIF e entre suas
dimensões e subescalas. Embora a maioria dos idosos desta amostra tenha se mostrado
funcionalmente independente, houve um decréscimo na QV. As intervenções realizadas no sentido
de melhorar a QV devem estar voltadas para a melhora dos sintomas e, portanto na manutenção do
idoso nas classes funcionais mais baixas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4592
ABDO, Nelyan. Aeração de artigos odonto-médico-hospitalares reprocessados a óxido de
etileno: a prática em empresas prestadoras de serviço terceirizado. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CERIBELLI, Maria Isabel Pedreira de Freitas
RESUMO: Artigos odonto-médico-hospitalares são fabricados com materiais delicados e
termosensíveis o que faz com que o agente para o reprocessamento de escolha seja o gás Óxido de
Etileno (OE). O gás OE é eficaz por sua difusibilidade e penetrabilidade que garante a esterilização
de artigos independente de tamanho e composição. O OE é um gás tóxico e em contato com íons
cloro e água produz respectivamente, Etilenocloridrina e Etilenoglicol, subprodutos tóxicos. A
presença destes resíduos nos artigos médicos, provoca injúrias em pacientes como inflamação,
queimaduras, hemólise e necrose além de ocasionar danos à saúde dos profissionais que lidam com
o OE em seu ambiente de trabalho. Todo AOMH reprocessado deve passar pelo processo de
aeração que garantirá a retirada dos resíduos tóxicos provenientes do processo, antes de seu uso. O
presente estudo tem como objetivo descrever como vem se desenvolvendo a prática da aeração dos
AOMH em empresas terceirizadoras de esterilização a OE, na região sudeste do país, tendo como
referência a Portaria Interministerial No. 482, de 16 de Abril de 1999 vigente e orientações
internacionais referentes ao tema. Trata-se de um estudo descritivo, com dados coletados através de
instrumento aplicado presencialmente pela pesquisadora, o qual versou sobre a caracterização das
empresas, dos parâmetros do processo de esterilização realizado, período e características da
aeração realizada. Foi aplicada ao (a) responsável técnico(a), em dez das doze empresas existentes
na referida região. Para tratamento dos dados foram utilizadas tabelas de freqüência para variáveis
categóricas e estatísticas descritivas para as variáveis contínuas. Como resultado observou-se que
as empresas foram caracterizadas com número de clientes acima de 300 para 60% dos respondentes
e que todos os profissionais responsáveis pelas empresas são graduados na área da saúde. No que
se refere aos parâmetros do ciclo de esterilização os dados foram bastante heterogêneos entre cada
empresa visitada. Com respeito à aeração, 60% das empresas usam a aeração ambiental e 40% a
mecânica. Em todas as questões sobre aeração, os dados foram dispersos indicando uma não
homogeneidade de ação. Conclui-se que a aeração de AOMH realizado em empresas terceirizadas
de esterilização a OE na região sudeste, encontra-se adequada em relação à PI, 482 (1999), no que
se refere à estrutura física enquanto as orientações sobre parâmetros da aeração, por não estarem
bem definidas na PI 482(1999), também não são bem estabelecidas nas empresas estudadas.
Quanto às orientações internacionais para aeração, as empresas não encontram-se em conformidade
com o preconizado o que compromete a segurança do processo.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000430052
Nº de Classificação: 4593
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BELLAN, Margarete Consorti. Capacitação do enfermeiro para o atendimento da parada
cardiorrespiratória. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 255 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Izilda Esmenia Muglia
RESUMO: A equipe de enfermagem, em geral, é quem detecta a parada cardiorrespiratória (PCR),
portanto, deve possuir conhecimentos suficientes para realizar os primeiros atendimentos. O sucesso
da reanimação cardiorrespiratória (RCR) depende do tempo de início, harmonia e sincronismo da
equipe e da capacitação dos profissionais. O estudo teve como objetivos elaborar um programa de
capacitação para enfermeiros no atendimento da PCR/RCR; capacitar o enfermeiro para o
atendimento da PCR; avaliar o conhecimento dos enfermeiros antes e após sua participação no
programa e analisar comparativamente a atuação dos enfermeiros que participaram e não
participaram do programa de ensino. O estudo foi desenvolvido em um hospital universitário e
contemplou três etapas: etapa I, capacitação teórico-prática; etapa II, avaliação recente do
conhecimento teórico-prático e a III, avaliação tardia. A amostra foi composta por 21 enfermeiros no
grupo A (controle – não participou do programa de capacitação) e, 38 no B (experimental – participou
do programa). Os instrumentos teórico e prático foram submetidos à validação de conteúdo e préteste. Na avaliação dos juízes não houve discordância significativa quanto à organização (p=0,368),
objetividade (p=1,000), exceto quanto à clareza (p=0,042) para o instrumento I – teórico. Em relação
ao instrumento II – prático - não houve discordância em nenhum dos itens (p=0,05). Na análise de
desempenho dos enfermeiros verificou-se que a média das notas da avaliação teórica no grupo A
variou de forma progressiva nas três etapas 6, 45, 6,66 e 7,10; e no grupo B de forma oscilante 6, 48,
8,36 e 8,0 respectivamente, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas etapas II
e III (p<0,001). Em relação às atividades práticas do suporte básico de vida (SBV) e suporte
avançado (SAV), no grupo A, as médias de notas foram 3,90 e 3,49 na etapa II e 4,32 e 3,72 na III,
respectivamente; enquanto no grupo B obtiveram as médias de notas 6,92 e 5,66 na etapa II e 7,08 e
4,99 na etapa III, respectivamente. As diferenças entre os grupos nas duas etapas das duas
atividades foram significativas (p<0,001). Conclui-se que os conteúdos abordados e os instrumentos
utilizados subsidiaram de forma favorável a execução e avaliação do programa de capacitação
elaborado e implementado para os enfermeiros no atendimento da PCR/RCR. Observou-se melhora
no desempenho tanto nas atividades teóricas quanto nas práticas. O grupo B foi superior em ambos
os desempenhos em relação ao A. No entanto, o desempenho na atividade teórica, do grupo B, após
uma semana foi superior ao de três meses, já na atividade prática do SBV o desempenho na etapa III
foi superior à II, enquanto no SAV o desempenho da etapa III foi inferior ao da etapa II. O
comportamento do desempenho dos sujeitos do grupo A diferiu tanto nas atividades teórica como na
prática em relação ao grupo B. Na avaliação teórica observou-se uma melhora progressiva nas três
etapas, assim como nas duas etapas das atividades práticas de SBV e SAV. Diante destes resultados
acredita-se que o programa de capacitação elaborado poderá ser utilizado na instituição estudada e
também adaptado para utilização em outras.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000385945
Nº de Classificação: 4594
DIAS, Cristina Maria de Barros. Representações de mães de recém-nascidos prematuros
internados em UTI Neonatal sobre a sua comunicação com a equipe de enfermagem: o que elas
esperam e como são tratadas. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1999. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes de
RESUMO: Este trabalho é um estudo de caso descritivo com abordagem qualitativa cujo objeto é a
Comunicação entre mães e equipe e equipe de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva
NeonataI. Adotei como suporte teórico: a Comunicação, o Relacionamento e a UTI Neonatal e a
Enfermagem. O referencial teórico foi o das Representações Sociais para as quais foram utilizadas
Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade e Entrevistas Semi-estruturadas. As informações foram
tratadas mediante a técnica de análise do conteúdo temático, abrangendo tanto os pictogramas como
as entrevistas. Os resultados foram categorizados e interpretados apontando um único núcleo
figurativo: A Mãe quer ser Tocada porque também está "Doente": a Comunicação precisa ser revista.
Como considerações finais abordam as implicações da pesquisa e a apresentação de sugestões aos
profissionais, aos Serviços de Saúde e as Escolas de Enfermagem.
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Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4595
RODRIGUES, Regina Celia Macri da Costa. A enfermeira, a astrologia e a individuação no cuidar:
ensaio sobre a articulação de paradigmas. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo trata do relato de experiência profissional desenvolvida junto a clientes de
duas Unidades de saúde do Rio de Janeiro - Brasil: um hospital universitário e um centro de saúde.
Como enfermeira foi sentida a necessidade de incluir no cuidado uma prática mais criativa, prazerosa
e transformadora, tanto para quem cuida como para quem é cuidado: a astrologia no cuidar. Tem
como objetivo demonstrar a contribuição da astrologia na Consulta de Enfermagem, no processo de
auto-conhecimento do cliente atendido, tendo o Mapa Astral como referencial teórico. Optou-se pelo
método qualitativo, e especificamente a análise de conteúdo dos registros das fichas de
acompanhamento dos clientes, onde foi analisado o Processo de Individuação desta clientela. Os
resultados indicam que este casamento da enfermagem com a astrologia tem contribuído com uma
linguagem totalizando, individualmente, diagnóstica e terapêutica, que propicia auto-conhecimento.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4596
ANTUNES, Rosalina Ermelinda Fernandes. O cliente do "Grupo de Egressos" para a família: uma
perspectiva para a enfermagem fundamentada nas representações sociais. Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2001. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrisóstomo de
RESUMO: Este estudo insere-se numa preocupação da aprofundar uma maior reflexão sobre a
qualidade da Assistência de Enfermagem Psiquiátrica prestada aos familiares e pacientes do “Grupo
de Egressos” do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira. Teve como objetivo
identificar e analisar a representação social que a família tem sobre o paciente com transtorno
mental. As bases teóricas estruturam-se sobre a Reforma Psiquiátrica e o papel da família ao cuidar
de um paciente com transtorno mental. A Teoria das Representações Sociais de Moscovici e Jodelet
fundamenta a análise. Foram realizadas quinze entrevistas no período de setembro a novembro de
2000. Os atores foram familiares que participam de tratamento com o paciente. A fala dos atores,
colhida através de entrevistas semi-estruturadas, foi analisada pelo Método de Análise de Conteúdo
(Bardin). Dos depoimentos foram identificadas três categorias: os sentimentos emergidos em ter um
paciente com transtorno mental; as relações cotidianas com este paciente e a experiência de vier
esta relação. As representações identificadas apontam para a dificuldade nesta relação e a tristeza
familiar em ter um paciente com transtorno mental, embora a maioria afirme que o relacionamento é
bom, pois existe uma aceitação do outro de forma como ele se apresenta. Algumas vezes impera a
autoridade do familiar sobre o paciente e a dependência deste em relação a seu familiar. Os
resultados demonstraram estar havendo uma mudança na representação do familiar sobre o paciente
com transtorno mental em função da assistência prestada gerando resultados positivos para a família,
em seu convívio com o cliente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4597
SILVA, Marcos Andrade. Cuidado domiciliar: representação da família do cliente em relação ao(a)
enfermeiro(a). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de

82
RESUMO: O estudo trata das representações da família do cliente em relação ao (a)enfermeiro (a) no
cuidado domiciliar, objetivando identificar, categorizar e analisar estas representações. A coleta de
informações foi realizada através de entrevista gravada com estes familiares, complementada por um
diário de campo. Nesta ocasião, estes familiares obtiveram suas representações através de suas
falas Os resultados das representações coletadas foram categorizadas, descritos e interpretados pelo
pesquisador, a partir do enfoque das Representações Sociais numa abordagem qualitativa,
chegando-se três categorias, a saber: a família representada no enfermeiro como profissional capaz
de estabelecer uma comunicação com o corpo; profissional que é um educador e capaz de criar um
ambiente terapêutico. As conclusões abrigam a idéia de que a relação enfermeiro - família - cliente
oportuniza as quatro grandes aprendizados: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
e aprender a ser.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4598
SILVA, Lais da Gama Dias. A enfermagem e o agir educativo em unidade básica de saúde no
Município de Volta Redonda-RJ: uma perspectiva fenomenológica fundamentada em Alfred Schutz.
Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2002. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: O presente estudo discute a inserção da atividade de Educação em Saúde, no cotidiano
dos profissionais de enfermagem que atuam nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Volta
Redonda-RJ. Considerando que a atividade educativa ocorre na relação entre os sujeitos
enfermagem e cliente, a proposta da pesquisa envolve o entendimento desta ação, na ótica de quem
a executa. É uma pesquisa de cunho qualitativo, que utiliza como referencial teórico-metodológico a
abordagem da fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. Mediante uma entrevista fenomenológica,
com a questão orientadora: “Quando você executa a atividade de Educação em saúde, o que tem em
vista?”, foram obtidos onze depoimentos. A partir de uma análise fenomenológica, estes apontaram
para duas categorias concretas do vivido, oportunizando a construção do típico da ação da equipe de
enfermagem quando desenvolve a atividade educativa em Unidade Básica de Saúde como “orientar
para prevenir doenças ou condições de risco, informando em relação à saúde e esclarecer quanto ao
certo e ao errado”. Este típico da ação oportunizou refletir sobre a prática da atividade educativa no
cotidiano da enfermagem e no âmbito da promoção da saúde, apontando para a importância de
reavaliação das estratégias de qualificação dos recursos humanos nesta área.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4599
ANDRADE, Karla Biancha S. de. As necessidades não físicas do cliente em investigação
diagnóstica na unidade de dor torácica: subsídios para cuidar na sala de emergência. Rio de
Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes C.
RESUMO: Este estudo trata das representações dos clientes que estão em investigação diagnóstica
na Unidade de Dor Torácica sobre a espera de firmar ou não seu diagnóstico para coronariopatia.
Tem como objetivos identificar quais as representações do cliente internado na Unidade de Dor
Torácica sobre a espera de definir seu diagnóstico para coronariopatia e analisar as necessidades
expressadas por ele durante este período. Foi utilizado a comunicação como veículo para alcançar
os resultados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou o processo das representações
sociais como abordagem. Foi utilizado como instrumento um plano de entrevista semi-estruturada
respondida por seis clientes em investigação diagnóstica na Unidade de Dor Torácica. A partir da
análise dos depoimentos, foi identificada a expectativa como núcleo central da representação, tendo
a ansiedade/angústia e fragilidade como seus elementos de significação. A partir dessa
representação, emergiram as necessidades de cuidado apontando para atitudes de cuidado,
espiritualidade e conforto. O estudo demonstra a importância da utilização da comunicação como
instrumento básico no processo de cuidar, auxiliando a enfermeira na melhor interação durante a
relação enfermeiro/cliente.
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Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4600
PINTO, Ana Cristina Silva. O aluno de enfermagem na prática assistencial do cuidado: uma
análise compreensiva de suas necessidades. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004.
95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Teresinha de Jesus E. Santo da
RESUMO: Este estudo surge da minha vivência como docente, tendo como interesse apreender o
típico da ação dos alunos ao solicitarem a presença do professor quando realizam os cuidados. Tem
como objetivos: Identificar as necessidades dos alunos de enfermagem ao realizar o cuidado de
enfermagem e compreender o significado da ação dos alunos quando solicitam a presença do
professor durante a prática assistencial do Cuidado de Enfermagem. Para desenvolver o estudo, foi
utilizada a metodologia qualitativa descritiva com abordagem teórica metodológica da fenomenologia
social de Alfred Schutz. Os sujeitos da pesquisa foram alunos de enfermagem de uma Instituição
Pública de Ensino Superior de Enfermagem, situada na cidade do Rio de Janeiro. Para a obtenção
dos depoimentos foi utilizada a entrevista fenomenológica, tendo como questão central “O que você
tem em vista quando solicita a presença do professor em sua prática assistencial do cuidado em
enfermagem?” Da análise dos depoimentos surgiram as seguintes categorias concretas do vivido:
Encontrar no professor um mediador no processo ensino aprendizagem e ter apoio e segurança para
prestar um cuidado melhor. A tipificação do significado da ação dos alunos de enfermagem aponta
para? O professor como mediador do processo ensino-aprendizagem, transmitindo apoio e
segurança para um cuidado melhor? A Análise compreensiva possibilitou refletir sobre uma estratégia
de ensino, onde a análise das vivências dos alunos no ensino prático, destaca as necessidades
pedagógicas da relação professor - aluno no processo de aprender a cuidar. Deste modo, O Saber
Fazer - Cuidado de Enfermagem, significa não apenas o domínio do conhecimento científico, más
também o domínio emocional, onde o aprendizado é diferenciado por estabelecer uma relação entre
seres humanos quando é inaceitável errar para aprender.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4601
CARREIRO, Mônica de Almeida. A expressão corporal do professor como indutora da
aprendizagem: o cuidado na semiotécnica. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004.
132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo da representação dos acadêmicos sobre a expressão
corporal do professor quando ensina o cuidado em Enfermagem. Esta pesquisa levanta o problema
de que os docentes não consideram, nos seus relacionamentos com os aprendentes, a linguagem
corporal utilizada por eles, seja de forma consciente ou inconsciente. Estas expressões
desempenham importante papel na transmissão do pensamento do professor ao aluno e induzem ou
não corporal do professor como indutor da aprendizagem do cuidado de Enfermagem na disciplina de
Semiologia e Semiotécnica. Traçamos como objetivos da pesquisa identificar quais as expressões
corporais do professor reconhecidas pelos alunos como indicadores de atenção durante o ensino da
disciplina Semiotécnica e discutir as expressões corporais do docente identificadas pelos alunos e
suas implicações para o ensino de Semiotécnica. A metodologia do estudo é qualitativa com
inspiração Sócio-Poética e o auxílio do método quantitativo para expressar a freqüência de
significantes das representações apresentadas pelos estudantes. A pesquisa foi desenvolvida em
duas Instituições de Ensino Superior da região do Médio Paraíba no 1º semestre de 2003, e tem
como sujeitos os alunos do curso de Graduação em Enfermagem que cursam a disciplina em
questão. As análises dos dados produzidos indicam expressões do corpo do professor positivas e
negativas ao aprendizado e foram agrupadas com o subtítulo? O corpo com aparência, com emoção
e Afeto, o corpo com crença e o corpo com competência e saber? Destes elementos originam-se as
categorias analíticas do estudo: a expressão corporal que induz ao aprendizado e a expressão
corporal que não induz ao aprendizado. A discussão dos achados indica que a expressão corporal do
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professor está cheia de subjetividades, de intrincadas e densas sugestões, que indicam ao aluno
impressões positivas, se agradáveis a ele, agindo como indutoras do aprendizado e negativas, se
desagradam, e portanto agem como não indutoras da aprendizagem do cuidado em Enfermagem.
Portanto concluímos que a subjetividade expressa nos atos do professor é bastante importante para a
comunicação e para a aprendizagem, e os aprendizes demonstraram a partir das suas
representações, que observam estas expressões no corpo do professor quando ele ensina e que elas
interferem no valor dado por eles ao conteúdo da aula e no seu interesse em aprender, com
conseqüências ou positivas ou negativas tanto para o ensino como para a aprendizagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4602
LIMA, Cristina Alves de. O idoso e o encontro com a enfermagem: subsídios para a atenção
básica. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo tem como temática o idoso no âmbito da Atenção Básica. Entendendo como
atitude ética do enfermeiro reconhecer as necessidades do cliente, questiona-se de que forma a
enfermagem poderá promover a saúde do idoso tendo em vista a qualidade de vida deste grupo da
população. Para isso estabeleceu-se como objetivos de estudo: compreender as necessidades do
idoso que experiencia ações de enfermagem e apontar as necessidades do idoso, visando a
promoção da qualidade de vida. Para desenvolver o estudo, foi utilizada a metodologia qualitativa
descritiva com abordagem teórica e metodológica da fenomenologia social de Alfred Schutz. Os
sujeitos do estudo foram 13 idosos que recebem assistência de enfermagem em unidade básica de
saúde. Para a obtenção dos depoimentos foi utilizada uma entrevista fenomenológica tendo como
questão central: quais são as suas expectativas com relação à enfermagem? Da análise, tendo por
referência a concepção de “motivo-para”, emergiram as seguintes categorias do vivido: encontrar o
outro (humano) na atitude da enfermagem e estabelecer relações com outras pessoas. A análise
compreensiva do típico da ação possibilitou refletir sobre a atitude da enfermagem na atenção ao
idoso como aquela que deve caracterizar-se por uma relação entre seres humanos. Nesta relação o
idoso encontra a possibilidade de se encontrar consigo mesmo e com os outros, contribuíndo para o
auto-reconhecimento e relacionamento social como qualidade no mundo da vida Sugere-se que esta
perspectiva esteja presente tanto na formação profissional do enfermeiro como na assistência de
enfermagem ao idoso no contexto da atenção básica.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4603
FILGUEIRAS, Sheila Rodrigues Dias. A atuação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família: o
despertar de um novo cenário no Município de Volta Redonda/RJ. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGAS, Liliana Angel
RESUMO: Esta dissertação busca descrever a atuação dos enfermeiros na Estratégia Saúde da
Família no município de Volta Redonda, correlacionando-a aos pressupostos que a fundamentam e
as próprias condições de trabalho do profissional. Neste sentido, optou-se por um estudo com
abordagem qualitativa, ancorada no referencial teórico-metodológico do Materialismo Dialético. Os
sujeitos da pesquisa foram os enfermeiros com mais de três anos de atuação na Estratégia Saúde da
Família no município de Volta Redonda. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada que oportunizaram a análise do conteúdo dos depoimentos que deram lugar as
categorias analíticas: dicotomia entre a assistência e a gerência: uma ameaça à integralidade, a
descentralização não prioriza um entrave para o acesso da população e para as melhorias das
condições de trabalho, a prática do enfermeiro: contradição entre os objetivos de um programa e de
uma estratégia, dificuldades e desafios: problemas estruturais conjunturais que interferem na
efetivação das práticas no Sistema Único de Saúde, que considerou na sua formulação o
destacamento dos assuntos por relevância que após serem fundamentados sustentaram o estudo em
questão, que resultou na leitura e sistematização dos principais aspectos que interferem na prática
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profissional do enfermeiro em Volta Redonda e seus impactos na operacionalização da estratégia.
Conclui-se que a atuação do profissional do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família no município
em questão ainda é somente um “despertar” no que tange a conquista de um novo modelo
assistencial e a efetivação do Sistema Único de Saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4604
LEITE, Kênia Rocha. Eventos de saúde sinalizadores da vulnerabilidade da mulher à Aids: uma
reflexão pelo prisma do gênero. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. [111] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: Esta dissertação vincula-se a linha de pesquisa “Gênero, sexualidade e saúde” do grupo
de pesquisa “Enfermagem e sociedade: gênero, sexualidade e saúde” do Programa de Mestrado em
Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Tem como objeto de
estudo os eventos de saúde sinalizadores da vulnerabilidade feminina ao HIV/Aids e como objetivos
identificar os eventos de saúde sinalizadores da vulnerabilidade feminina ao HIV/Aids através dos
depoimentos de mulheres infectadas e discutir a relação entre os eventos de saúde mencionados e a
vulnerabilidade ao HIV, tendo o gênero e a sexualidade como categorias de análise. Trata-se de uma
pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. Foram entrevistadas dezesseis
mulheres soropositivas ao HIV ou com Aids. Os resultados da pesquisa apontam como eventos
sinalizadores da vulnerabilidade feminina ao HIV as seguintes categorias: Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) como evento sinalizador; doença e óbito do filho – perda dupla; doença do
marido: a tentativa dele ocultar a soropositividade; óbito do marido – a máscara cai; e Evento
sinalizador: a doença oportunista ou a infidelidade do parceiro?. O estudo revelou como categorias de
análise: vulnerabilidade feminina ao HIV/Aids e o perfil sócio-econômico-cultural das mulheres
soropositivas; e eventos de saúde e a vulnerabilidade da mulher ao HIV na perspectiva do gênero e
da sexualidade. Essa última categoria subdividida em: história sócio-cultural da Aids no segmento
feminino e a saúde da mulher no contexto da Aids. A investigação revelou a presença marcante das
desigualdades de gênero como sinalizadora da vulnerabilidade feminina ao HIV e responsável pela
pouca autonomia feminina diante da própria sexualidade. Isso permite considerar que é neste ponto
que deve incidir as políticas preventivas, tendo uma abordagem que seja de fato integral na
assistência à mulher não só na macrogestão, mas também na microgestão do sistema único de
saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4605
JANUÁRIO, Virginia Fernanda. O trabalho de enfermagem na unidade de terapia intensiva:
conseqüências e implicações no corpo das enfermeiras. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto, 2005. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: O presente estudo, descritivo e com abordagem quanti-qualitativa, teve como objetivo de
investigação as conseqüências e as implicações o trabalho em terapia intensiva no corpo das
enfermeiras. O principal objetivo foi discutir as caracterizações das enfermeiras sobre o trabalho que
executam na unidade de terapia intensiva, e as conseqüências das interações entre o trabalho
executado e suas relações no cotidiano dentro do espaço de cuidar. Como suporte teórico, utilizamos
os conceitos de Dejours (1992), Pitta (2003) e Figueiredo e Carvalho (1999), entre outros, que
abordaram as conseqüências decorrentes do ambiente de trabalho. Os sujeitos foram oito
enfermeiras que atuam na unidade de terapia intensiva cirúrgica de um hospital especializado da rede
privada, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O questionário semi-estruturado e a observação
sistemática foram as técnicas de coleta de dados aplicadas. Os resultados foram agrupados em três
categorias que trazem discussões baseadas no discurso e na percepção das enfermeiras acerca do
trabalho que executam junto aos clientes de alta complexidade no espaço da terapia intensiva, e das
sensações que experimentam durante e a pós os turno de trabalho. A análise dos resultados nos
permitiu concluir que as conseqüências e as implicações do trabalho intensivo sobre o corpo das
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enfermeiras, são de ordem psico-biológica e emergem de fatores capazes de gerar
satisfação/insatisfação no seu cotidiano, assim como da natureza do trabalho de enfermagem, no que
diz respeito ao empenho físico na execução das atividades.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4606
SILVA, Luciana Rodrigues da. Sentimentos e práticas das enfermeiras diante da dor do bebê na
punção venosa. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: Este estudo diz aos sentimentos e práticas das enfermeiras diante da dor do bebê na
punção venosa e tratou de responder as seguintes questões norteadoras: Que sentimentos e práticas
são internalizadas e adotadas pelas enfermeiras quando puncionam um acesso venoso e provocam
dor no bebê?; Que práticas as enfermeiras listam como necessários durante o preparo e a execução
da punção venosa do bebê que são consideradas amenizadoras da dor? Teve como objetivos:
Identificar a atuação das enfermeiras, diante da dor provocada no bebê, quando puncionam suas
veias e que sentimentos estão contidos nesta prática; Caracterizar os sentimentos que são expressos
pelas enfermeiras diante da dor do bebê durante a punção venosa e discutir as implicações dos
sentimentos e práticas das enfermeiras no cuidado de enfermagem da punção venosa. Trata-se de
um estudo exploratório, quanti-qualitativo. A busca das informações ocorreu em dois momentos
distintos: observação das enfermeiras realizando a punção venosa e da observação do bebê através
da escala de NIPS e a entrevista estruturada com a enfermeira. O cenário do estudo foi UNIDADE DE
Tratamento Intensivo Neonatal de uma instituição pública federal do município do Rio de Janeiro. Os
sujeitos foram dezoito enfermeiras sendo que, apenas onze foram observadas realizando a técnica
de punção venosa. Os achados foram concentrados em duas categorias: os sentimentos das
enfermeiras; as enfermeiras sentem pelos bebês que cuidam: respostas do corpo como ajuda,
sofrimento e alegria e a prática das enfermeiras; as enfermeiras sofrem durante a punção venosa
através das respostas visíveis dos corpos dos bebês que sofrem. Os resultados trazem as questão
dos sentimentos e a prática das enfermeiras, sobre a dor que provocam nos bebês quando
puncionam suas veias. A conclusão é de que há evidências do sofrimento dos bebês mostrado
através da escala de NIPS (Escala de Dor Neonatal) e do sofrimento das enfermeiras, alternado por
emoções positivas e negativas, indicando implicações psicoafetivas e estrutural profissional prática de
cuidar e da busca do conforto como uma ação de enfermagem amenizadora da dor.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4607
BARROS, Maria Celeste Dalia. O cuidador leigo na a prevenção da úlcera por pressão em
idosos no domicílio. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Teresinha de Jesus Espírito Santo da
TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: A experiência profissional motivou o estudo das medidas preventivas empregadas no
domicílio por pessoas sem formação profissional em enfermagem, denominados cuidadores leigos,
para úlceras por pressão (UP) em idosos com restrição de mobilidade. Neste grupo foi observada alta
incidência de UP, cuja ocorrência era causa de hospitalização e foco inicial de infecções graves. O
estudo foi desenvolvido com o entendimento de que a atuação do enfermeiro favorece ações
educativas voltadas para a população idosa mediante orientação de cuidadores leigos tendo como
fundamento para esta ação, a experiência de cuidar dos mesmos como diretriz para atividades de
orientação oferecidas, visando necessidades da população de idosos e seus cuidadores. O objetivo
do estudo foi compreender a ação do cuidador na prevenção da UP em idosos, com dependência por
restrição da mobilidade. A abordagem teórico-metodológica empregada foi a fenomenologia
sociológica de Alfred Schutz. Os sujeitos foram os cuidadores leigos e o cenário da pesquisa foi o
domicílio do idoso. As informações foram obtidas através de entrevistas gravadas sobre ações
desenvolvidas pelos cuidadores com os idosos, após consentimento livre e informado dos sujeitos.
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Das falas emergiram duas categorias, conforto da pessoa idosa e bem-estar da pessoa idosa.
Conclui-se que os cuidadores leigos desenvolvem ações preventivas, sem a intencionalidade, mas
como conseqüência do cuidado. O estudo trouxe subsídios para que nós, enfermeiros, pensemos
numa atuação educativa junto ao cuidador, de maneira que atenda as necessidades de cuidado do
idoso, focado na prevenção das UPs e em sua qualidade de vida. Sugere-se a criação de um
instrumento que viabilize identificar as condições de risco para desenvolvimento da UP, que oriente
para a importância do alívio de pressão nas proeminências ósseas, da alimentação e hidratação, e
que proponha a aplicação de medidas preventivas exeqüíveis no cenário domiciliar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4608
ROCHA, Ronilson Gonçalves. Automação no cuidado de enfermagem enquanto manifestação da
imaginação de enfermeiros: validação de um discurso exterior às unidades de terapia intensiva. Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Este estudo trata de investigar um discurso veiculado entre enfermeiros que não
trabalham em unidades especializadas, como o Centro de Terapia Intensiva, onde é dito que os
profissionais que lá trabalham se tornam automatizados devido à atenção “exagerada” que dão as
máquinas e não aos clientes. Objetivos: identificar o que os enfermeiros pensam e acreditam sobre a
imaginação veiculada sobre eles de que se tornam automatizados quando cuidam de clientes em uso
de máquinas; discutir as implicações dos achados como reveladores de uma imaginação sobre eles
quando cuidam de clientes e máquinas. O estudo justifica-se na medida em que pode não ser
possível reverter a produção deste discurso a partir da reflexão de seus motivos, sem entender como
ele se adere à prática. A metodologia é quanti-qualitativa, onde buscou-se compatibilizar estas
abordagens para trabalhar e responder às questões do estudo, facilitando a interpretação dos
achados. Identificamos que os enfermeiros do CTI apresentaram dificuldades ao tentarem explicar o
entendimento que é tido sobre os mesmos, assim, muitos deles acreditam na existência da
automação, mas a negam em seus corpos. Conclui-se que a existência da automação é uma
realidade no dia-a-dia destes profissionais e pode ser percebida tanto na representação daqueles que
disseram já ter ouvido a palavra automação quanto na representação daqueles que nunca a ouviram.
Ao refletirem sobre automação, os enfermeiros do CTI nos mostraram como são seus corpos, isto é,
eles apresentam copos racionais, imaginados, emocionais e indiferentes.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4609
GOMES, Andréa da Silva. Sob o signo da complexidade: representações dos enfermeiros acerca
das necessidades do cliente internado no centro de terapia intensiva. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. [62] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Crisóstomo de
RESUMO: O estudo trata das representações sociais de quatorze enfermeiros sobre as necessidades
do cliente internado no centro de terapia intensiva de um hospital de grande porte situado no
município do Rio de Janeiro.Os objetivos traçados foram: Identificar as representações sociais dos
enfermeiros sobre as necessidades do cliente internado em um centro de terapia intensiva, e
correlacionar estas representações sociais dos enfermeiros com as necessidades atendidas. O
estudo é de natureza qualitativa com a utilização do método das Representações Sociais, embasado
na análise de conteúdo de Bardin. A estratégia utilizada para a coleta de informações foi uma
entrevista com quatro questões abertas: Como você representa o cliente internado no Centro de
Terapia Intensiva?, Como você representa o termo “necessidades”?, Como você assiste/cuida das
necessidades do cliente internado em um Centro de Terapia Intensiva? e, O que representa para
você estas necessidades?. Na análise surgiu uma categoria central denominada O cliente no CTI:
uma complexidade e, três categorias periféricas intituladas como: Categoria Periférica INecessidades percebidas e sentidas, Categoria Periférica II- a ação dos enfermeiros(as) frente ao
cuidado físico e não físico, e Categoria Periférica III- as necessidades do cliente como força motriz
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para recuperação da saúde. A partir das discussão acerca das categorias, ficou evidenciado que o
cliente internado no centro de terapia intensivo, por si só, já é uma complexidade. Sendo esta
complexidade, representada por uma trama de ações, com a finalidade de perceber as necessidades
desta clientela , o enfermeiro representa estas percepções como um compromisso social em prol ao
restabelecimento da saúde e melhor qualidade de vida destes. Onde muita das vezes, esta
percepção tão complexa não nos permite visualizar o diferencial que existe nos cuidados intensivos.
Acredito que este estudo contribuiu para identificar a motivação como fundamento para a ação do
profissional, estimulando desta forma a educação permanente, com dinâmicas de sensibilização
gerando neste cenário uma interação efetiva e o atendimento pleno das necessidades do cliente
internado no Centro de Terapia Intensiva. A valorização da identificação das próprias necessidades
do profissional de enfermagem representa muito para a percepção das necessidades do cliente,
pois, o profissional satisfaz as necessidades do cliente hospitalizado à medida que valoriza a
satisfação das suas próprias necessidades, donde conclui-se que se deve criar estratégias para
despertar, no profissional de enfermagem, a motivação pessoal , contribuindo assim, para
conhecimento científico na enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4610
LANZILLOTTI, Luciana da Silva. Estímulo tátil-contenção facilitada em recém-nascidos
prematuros com peso inferior à 1500g: implicações no cuidado de enfermagem após a troca de
fraldas. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIRATORI, Kaneji
BARBOSA, Tereza
RESUMO: Trata-se de um estudo vinculado ao Programa de Pós Graduação – Mestrado em
Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), inserido na linha de
pesquisa: “O cuidado de enfermagem: o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado”. A hipótese do
estudo considera a Contenção Facilitada como um estímulo tátil adequado após a troca de fraldas em
recém-nascidos prematuros com peso inferior à 1500g. A Contenção Facilitada foi conceituada como
sendo o ato de fornecer o posicionamento do neonato prematuro de maneira que flexione os
membros superiores e inferiores em direção ao tronco, contendo com as mãos, como se promovesse
o posicionamento fetal e a sustentação promovida pelo meio intra-uterino. Destacamos como objetivo
geral: Avaliar através das expressões físicas e comportamentais se a Contenção Facilitada após a
troca de fraldas é um estímulo tátil adequado ao recém nascido prematuro com peso inferior a
1.500g. Desta maneira os objetivos específicos são os seguintes: Comparar as expressões físicas e
comportamentais obtidas dos recém-nascidos prematuros com peso inferior à 1500g nos diferentes
tempos de observação e descrever os efeitos desta após a troca de fraldas em recém-nascidos
prematuros com peso inferior à 1500g. Trata-se de um Estudo Série de Casos, descritivo e
observacional, pautado na abordagem quantitativa, subsidiado pela Teoria Sinativa desenvolvida pela
Drª. Heidelise Als. A hipótese confeccionada para o estudo foi comprovada estatisticamente como
verdadeira, na medida em que a adequação da Contenção Facilitada está fundamentada na
amenização do estresse provocado pela troca de fraldas, mantendo o equilíbrio, configurando uma
estabilidade maior daquela observada antes da manipulação, comprovada como estatisticamente
significativa.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4611
PINHEIRO, Ana Paula Brito. O cliente em investigação coronariana na unidade de emergência: o
risco silencioso de um estilo de vida e as implicações para cuidar em enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. [91] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: O presente estudo, descrito e com abordagem quanti-qualitativa, teve como objeto de
estudo o cliente em investigação coronariana na Unidade de Emergência. Os objetivos foram
identificar quais os fatores de risco mais preponderantes no cliente em investigação diagnóstica para
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doença coronariana, discutir os riscos identificados através dos registros de enfermagem e suas
implicações para o cuidado. Como suporte teórico, foi utilizado os conceitos de Florence, Figueiredo
(2001) entre outros, que abordam o processo do cuidar como utilização de conhecimentos a fim de
ascender o outro, criando os riscos. Os sujeitos foram 90 clientes que procuraram a Emergência com
queixa de dor torácica e realizaram investigação diagnóstica para evidenciar se a linha apresentava
ou não doença coronariana. Os dados foram obtidos através das fichas de enfermagem de dor
torácica que encontram-se em fontes primárias (prontuários). Os resultados foram agrupados em três
categorias que trazem discussões baseadas nos fatores de risco, hábitos inadequados de vida dos
clientes e a dificuldade da mudança do estilo de vida. A análise dos resultados permitiu concluir que
os clientes possuem conhecimento e condições sócio-econômicas para intervir em sua saúde, no
entanto, rei - internam pelos mesmos motivos e riscos. A enfermeira deve ser um agente de
mudanças, onde a comunicação e a capacidade de se relacionar são ferramentas essenciais durante
o cuidado.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4612
PESTANA, Carlos Luiz da Silva. Conselho gestor na estratégia saúde da família: estudo de caso
de Vargem Grande, Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, (2004-2006). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGAS, Liliana Angel
CUNHA, Fátima Teresinha Scarparo
RESUMO: Esta dissertação apresenta o estudo das contradições surgidas no Conselho Gestor da
Unidade Básica de Saúde da Família de Vargem Grande, Município de Teresópolis/RJ, na resolução
das demandas da comunidade. O estudo justifica-se pela necessidade de se entender a micropolítica
do Controle Público de um Conselho Gestor de uma unidade de Saúde da Família, cuja estratégia, é
a mudança do modelo de assistência a partir da Rede Básica de Saúde. Objetiva confrontar as
atribuições previstas para o Conselho Gestor (CG) com os encaminhamentos propostos para o
atendimento das demandas da comunidade local; descrever as principais demandas apontadas pela
comunidade; analisar a atuação deste Conselho na resolução dos impasses e problemas daquela
comunidade; discutir as contradições surgidas no processo de tomada de decisões. Optou-se por um
estudo de caso com abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os conselheiros deste CG.
A coleta de dados foi realizada através da análise das Atas do CG e das entrevistas realizadas com
conselheiros. Utilizou a Análise Temática das demandas da comunidade, impasses, contradições e
atribuições previstas para o CG. As análises dos dados apontam que as demandas da comunidade
são referentes à oferta/demanda de serviço de saúde; os impasses são de ordem política,
econômica, social e cultural que transcendem à resolução pelo CG. Percebe-se que as atribuições
previstas para o CG revelam uma prática de controle restrita à racionalização do serviço através do
gerenciamento administrativo da unidade. O CG não conseguiu interferir na política de saúde e na
destinação da verba pública. Portanto, os conselheiros exercem atribuições que estão desprovidas de
sentido político em garantir o pleno exercício de cidadania e a conquista dos direitos sociais. Concluise que o Conselho Gestor de Vargem Grande não representou ainda uma possibilidade efetiva de
participação popular no Controle Púbico de um Estado ampliado no sentido Gramsciano.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/CarlosLuizdaSilvaPestana/CarlosLuizdaSilvaPestana.rar
Nº de Classificação: 4613
LADEIRA, Maria de Fátima Gomes. A implantação da consulta de enfermagem em Volta
Redonda: 1990-1996. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Nilson Alves de
RESUMO: O estudo da trajetória de implantação da consulta de Enfermagem no Município de Volta
Redonda no período de 1990 a 1996. Os objetivos estabelecidos: descrever o processo de
implantação da consulta de Enfermagem no Município de Volta Redonda - RJ e discutir o impacto da
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consulta de Enfermagem na comunidade pelos Enfermeiros da SMS. O percurso exigiu diversas
estratégias e formas de encaminhamento da luta e vivenciou momentos em que eram mais ou menos
acirrados, os conflitos e disputas. Metodologia trata-se de um estudo histórico e social com análise de
documentos, agenda de trabalho, leis que regulamentam o exercício da profissão.Neste estudo, as
reflexões da história e cenário vêm fortalecer e registrar a memória desta prática profissional com
novas perspectivas e avanços na Enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4614
PEREIRA, Verônica Sobreiro. Cuidado essencial humano: cuidadores não profissionais de saúde
diante da prevenção da úlcera por pressão em indivíduos com câncer avançado. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUIAR, Beatriz Gerbassi Costa
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa participante de natureza qualitativa. É fruto da preocupação em
manter o indivíduo com câncer avançado em internação domiciliar livre de lesões de pele do tipo
úlcera por pressão (UP). Objeto de estudo: o cuidado implementado pelo cuidador domiciliar nãoprofissional de saúde a indivíduos com câncer avançado na prevenção da UP. Questões norteadoras:
Quais ações preventivas acerca da UP são realizadas pelo cuidador? Como ou com quem este
cuidador aprendeu estas ações preventivas acerca da UP? Objetivos: Identificar as ações preventivas
acerca da úlcera por pressão que são realizadas pelo cuidador; identificar as fontes de informação
sobre a prevenção da UP citada pelo cuidador. Metodologia: Trata-se de um estudo que foi
desenvolvido através da pesquisa participante com abordagem qualitativa junto ao cuidador domiciliar
de indivíduos com câncer avançado. Foram entrevistados 11(onze) cuidadores de 8 ( oito) indivíduos
acamados com câncer avançado. Na primeira visita, foi realizada entrevista com o intuito de
identificar as ações preventivas acerca da UP realizadas pelo cuidador, orientações e informações
sobre a prevenção da UP foram fornecidas. Na segunda visita realizada foi registrado, se houve o
aparecimento de UP, adesão a prevenção e outras informações pertinentes. Conclusão: Dos 11
cuidadores, 10 informaram já realizar algumas ações preventivas acerca da UP: mudança de
decúbito, higiene da pele (banho e troca de fralda sempre que necessário), aplicação de emolientes,
uso de aliviadores de pressão (almofada para as proeminências ósseas) e uso de colchão piramidal.
Nenhum dos 8 indivíduos acamados desenvolveu UP no intervalo entre a primeira e segunda visita
domiciliar. Os cuidadores declararam que a fonte do seu conhecimento sobre a prevenção da UP foi
oriunda de experiências pessoais no cuidado com outros enfermos( 5 citações),orientações de outras
pessoas que tiveram experiência semelhante( 4 citações) e orientação profissional ( 2 citações). A
pesquisadora interagiu com os participantes, reforçando as práticas já realizadas, e acrescentando
ações preventivas que não foram citadas pelos cuidadores. As entrevistas, também, resultaram na
formação das seguintes categorias: O conhecimento do cuidador domiciliar sobre a úlcera por
pressão. Vivências prévias como manifestações do cuidado humano intrínseco. Através da profunda
reflexão sobre o conteúdo de cada uma das respostas. Entendemos, portanto, que torna-se
imperativo, investir na interação com estes cuidadores a fim de informá-los, e estimulá-los a
desenvolver a sua capacidade natural de cuidar. Assim, é possível contribuir favoravelmente na
melhoria da qualidade de vida em indivíduos com câncer avançado com mobilização restrita, através
da prevenção da úlcera por pressão.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4615
ALVES, Sandra Solange de Moraes. Acidente com pérfuro-cortante: uma questão de
biossegurança praticada pela enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006.
82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PASSOS, Joanir Pereira
TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo buscou conhecer as possíveis causas de acidentes com material pérfurocortante em profissionais de enfermagem. Os objetivos foram: identificar o potencial de risco para
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acidentes com material pérfuro-cortante nos trabalhadores de enfermagem, lotados nos setores de
Emergência e Clínica Médica de um Hospital Geral do Rio de Janeiro e, analisar a influência das
normas de biossegurança no conhecimento e no comportamento da equipe de enfermagem em sua
prática cotidiana. Teve como cenário o Hospital Municipal Salgado Filho da Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro. Participaram da pesquisa 33 acidentados com material pérfuro-cortante,
lotados nos Setores de Emergência e Clínica Médica. Os dados foram coletados através de um
formulário, com questões orientadoras, aplicadas mediante a técnica de entrevista, que permitiu
realizar uma análise quanti-qualitativa, à luz do referencial teórico do tema em questão. O estudo
evidenciou que os técnicos Auxiliares de enfermagem e enfermeiros, acidentados com material
pérfuro-cortante, independente da idade, sexo, categoria profissional e do tempo de profissão,
apresentam como possíveis causas para o risco de acidentes: a imprudência, movimento brusco do
paciente, agulhas em superfície, retirada de acesso venoso e má condição de trabalho. A equipe
considera a sua profissão de altíssimo risco e o seu trabalho em enfermagem como de baixíssimo
risco, à medida que sejam observados as normas de biossegurança e o autocuidado no desempenho
de suas ações na prestação da assistência. Destaca-se a importância da educação permanente
voltada para o comportamento da equipe de enfermagem, tendo por fundamento as normas de
biossegurança.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4616
CARREIRO, Flávia de Araújo. Academia Brasileira de Especialistas em Enfermagem - ABESE: a
construção de um espaço de poder (2000-2001). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2006. 64 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
RESUMO: O objeto deste estudo é o processo de criação da Academia Brasileira de Especialistas
em Enfermagem – ABESE, fundada em 2000, na cidade de São Paulo, que, em minha visão, tem no
seu processo de geração, organização e implementação, a concretude de um processo de
especialização ocorrido nas Ciências Médicas, e refletido na Enfermagem. Identificar as
circunstâncias de criação da ABESE, e examinar seu(s) significado(s), além de discutir as
perspectivas futuras dentro do processo de profissionalização da Enfermagem, foram os objetivos do
estudo. Teve como fundamentação teórica, a multireferencialidade, e como metodologia, a pesquisa
histórica. Os conceitos de Pierre Bourdieu sobre habitus, capital e poder simbólico somado ao
pensamento de Michel Foucault sobre o valor do discurso, foram selecionados e aplicados ao estudo.
Conclui que o processo de especialização pelo qual a enfermagem passou, aponta para uma
reatualização do habitus do enfermeiro, o qual estará baseado em uma prática dominada pela
tecnologia. Ao estudá-lo, observei que a Enfermagem, representada pela ABESE, ensaia os primeiros
passos para conseguir o mesmo resultado que as Ciências Médicas obtiveram no que se refere as
conseqüências positivas sobre o reconhecimento social e critério de competência. Representante
forte de um paradigma político-econômico vigente, o estado de São Paulo impulsiona mudanças na
prática profissional, e sendo assim, a ABESE, enquanto forma de organização política, é uma
estratégia de afirmação e legitimação de um grupo que busca produzir valor social fora dos modelos
tradicionais de legitimação, centrados na academia. A partir de ações concretas da ABESE, contestei
a trajetória do movimento de valorização da Enfermagem especializada, nascido, não por acaso,
neste estado. A reflexão sobre as trajetórias das sociedades de especialistas, indicou que acima das
cisões ou acordos havidos na história da Enfermagem, o mais importante é o próximo passo a ser
dado, para maiores e melhores conquistas. A História da Enfermagem é feita de pioneiras e
pioneiros.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/FlaviadeAraujo/ABESE.doc
Nº de Classificação: 4617
MANSO, Leila Borges. Ser mulher... gerar a vida, cuidar da vida e da saúde: representações
sociais numa unidade de saúde da família: contribuições para a enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 71 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes C. de
RESUMO: Este estudo teve como objeto de estudo a representação social da mulher em relação ao
ser mulher e à saúde feminina. Buscou identificar a representação social da mulher sobre ser mulher
e sobre a saúde feminina e analisar as implicações destas representações na busca da saúde por
este grupo da população. De modo a contribuir com esta população, com os profissionais de saúde,
em especial a enfermagem, e com o município estudado, através da melhoria da qualidade
assistencial. O estudo foi pautado numa abordagem qualitativa, com enfoque nas representações
sociais. Foram realizadas caracterização, dinâmica individual e entrevista com de 30 mulheres, numa
Unidade de Saúde da Família, no município de Piracanjuba-GO, durante o mês de julho de 2006,
seguindo-se a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. A
caracterização traçou o perfil socioeconômico das participantes, a maioria encontrava-se numa faixa
etária entre 31 e 70 anos, ensino fundamental incompleto, casada ou estável, cuida do lar, possui
renda própria, considera o esposo chefe da família, renda familiar entre um e três salários mínimos,
tem filhos e acesso ao televisor e ao rádio. A partir da dinâmica individual e da entrevista emergiram
três categorias: 1)“Ser mulher... Gerar a vida, cuidar da vida”; 2)“Saúde da mulher é saúde, delicada e
necessita de cuidado”; 3)“Entre a busca da saúde e resolubilidade”. Na primeira, o ser mulher
emerge ancorado na valorização do ser mãe, esposa e dona de casa e também a questão de
dualidade e insatisfação. Já na segunda categoria a saúde da mulher surge como saúde, associada,
principalmente, ao bem-estar e a ausência de doenças. Por fim, na terceira categoria, a busca de
saúde acontece baseada no modelo biomédico. Deste modo, concluímos que é familiar para estas
mulheres, o ser mulher tradicional, e a compreensão de saúde e o modo como buscá-la baseado no
modelo biomédico que valoriza a doença e não o indivíduo.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/LeilaManso/LeilaManso.rar
Nº de Classificação: 4618
DIAS, Leda Maria de Castro. Tuberculose em cenário oncológico e a prevenção: protocolo para
assistência. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo emergiu a partir da reflexão sobre a minha prática na enfermagem em
prevenção e controle de infecção hospitalar voltada para pacientes oncológicos, imunodeprimidos,
com diagnóstico de tuberculose pulmonar e/ou laríngea hospitalizados. É uma pesquisa teóricodescritiva e tem como fundamento utilizar os resultados de estudos de investigação na prática
assistencial, com vistas à melhoria da qualidade da assistência. Foi realizada uma revisão
sistemática da literatura tendo como objetivo analisar a produção do conhecimento sobre a prevenção
da transmissão da tuberculose entre pacientes imunodeprimidos na literatura nacional e internacional,
e propor um protocolo de assistência baseado em evidências, para a prevenção e controle da
transmissão do bacilo da tuberculose entre pacientes imunossupressos hospitalizados. Foi construída
uma matriz de análise do material identificado para análise da literatura levantada. Foram
encontrados manuais e artigos publicados em periódicos de circulação internacional, além de capítulo
de livros e outras produções que fundamentaram a construção do protocolo. Foi identificada produção
sobre tuberculose elaborada por profissionais da área da saúde nos cenários ambulatorial, hospitalar
e na comunidade, com pouca ênfase na área hospitalar e, como objeto de ação para a prevenção, o
paciente, contactante e trabalhador da saúde. Foi observada uma lacuna na produção acadêmica,
científica e dos serviços de saúde sobre a prevenção da transmissão da tuberculose em cenário
hospitalar para pacientes imunodeprimidos pelo câncer, principalmente pelo enfermeiro. Foi
identificado em nível internacional, manuais tendo o enfermeiro como autor, versando sobre a
prevenção e controle da transmissão da tuberculose. O estudo possibilitou a construção de um
protocolo para assistência baseado em evidências, e revelou a necessidade de continuidade de
pesquisas voltadas para a temática tuberculose em ambiente hospitalar, para pacientes
imunodeprimidos ou não, principalmente estudos e experimentos nacionais na área de unidades de
internação, tanto por enfermeiros quanto demais profissionais interessados na prevenção e controle
das doenças transmissíveis, responsáveis e formadores de políticas públicas, tanto a nível local como
nacional.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4619
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SPEZANI, Renê dos Santos. Para além do cuidar e ser cuidado: as relações de poder que se
estabelecem entre enfermeiros e clientes em um centro de terapia intensiva. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUIAR, Beatriz Gerbassi Costa
RESUMO: As relações de poder têm sido focalizadas com certa freqüência nos estudos que
envolvem as práticas de saúde, principalmente no âmbito das instituições provedoras de serviços
dessa natureza, onde são fortalecidas não apenas por um aparato legal, como pelas próprias
diferenças sócio-culturais existentes entre os atores que interagem nesse processo.Nesse estudo
foram abordadas as relações de poder que se estabelecem entre os enfermeiros e os clientes de um
CTI, a partir dos cuidados realizados durante o período de internação. Os objetivos que nortearam a
condução dessa pesquisa foram: descrever como os enfermeiros desenvolvem os cuidados aos
clientes internados no CTI, analisar como esse cuidado interfere na recuperação do cliente e discutir
as relações de poder que se estabelecem entre estes dois atores. Trata-se de um estudo de caso
com abordagem qualitativa, do qual participaram 13 enfermeiros e 13 clientes de um CTI de um
hospital de referência para o tratamento de câncer, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A coleta
de dados foi realizada mediante a utilização das técnicas de observação participante e entrevista
semi-estruturada, no período compreendido entre janeiro a abril de 2006. A análise do material obtido
foi concebida com base nos conceitos foucaultianos de saber/poder, disciplina, exame, vigilância,
sanção normalizadora, hierarquia, sujeição, resistência e positividade. Os resultados revelaram que
as relações estabelecidas entre esses atores são permeadas por múltiplas formas de poder, que
expressam nexos de caráter individual, profissional e institucional. Estas relações são capazes de
interferir na recuperação do cliente e a atuação do enfermeiro é decisiva nesse processo, tendo em
vista a sua capacidade de dar atenção, interagir com o cliente e lhe contribuir com um cuidado
gerador de conforto, apoio, segurança e a tranqüilidade necessária para auxiliá-lo a superar o
momento de internação e manter acesa a vontade de continuar vivendo. Todavia, uma vez que os
cuidados são influenciados por relações caracterizadas por aspectos positivos e negativos, o estudo
também deixou clara a evidência de que é preciso valorizá-los, sobretudo em seus aspectos
interacionais e investir no sentido de que haja participação mútua dos respectivos atores nessas
relações com o mínimo possível de dominação, de forma consciente e animados por uma atitude
crítica e reflexiva, enfatizando as regras de direito, o respeito e a ética.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4620 [ Lilacs ID 472354 ]
CARNAÚBA, Fernanda Sobral. A inserção no contexto de trabalho: a percepção do trabalhador
com epilepsia contribuindo para a consulta de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: A autora se propôs a investigar a inserção do trabalhador portador de epilepsia no
contexto de trabalho, com os objetivos de identificar o perfil sócio-econômico, clínico e profissional do
trabalhador portador de epilepsia atendido na consulta de enfermagem, no programa de epilepsia de
um hospital universitário no município do Rio de Janeiro; descrever e analisar a percepção do
trabalhador portador de epilepsia acerca de sua inserção no contexto de trabalho, com vistas a sua
saúde como trabalhador; e discutir as contribuições do enfermeiro para a saúde do trabalhador
portador de epilepsia com vistas a sua inserção no contexto de trabalho. O estudo foi descritivo com
abordagem quanti-qualitativa. Os sujeitos do estudo foram 25 trabalhadores, com epilepsia tipo
generalizada tônico-clônica, que possuíam vínculo empregatício, e eram atendidos na consulta de
enfermagem do ambulatório de epilepsia do Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Estes
responderam a um formulário e posteriormente à entrevista. Utilizou-se da estatística descritiva para o
tratamento dos dados quantitativos e optou-se pela análise temática para analisar os dados
qualitativos. As principais considerações finais mostraram que a maior parte dos sujeitos era do sexo
masculino, com idade de 35 a 44 anos, com o primeiro grau completo, tinha a ocupação de vendedor,
com renda mensal de um a dois salários mínimos, trabalhava em empresa privada, com mais de
cinco anos de tempo de serviço, com um emprego apenas nos últimos três anos, já havia sido
demitida por causa da doença, não tendo a admissão negada por causa da epilepsia. As crises eram
controladas e faziam uso de medicações. Os depoimentos evidenciaram que o trabalhador, portador
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de epilepsia, sentia-se inseguro frente à possibilidade de crise; no ambiente de trabalho apareceu o
medo da demissão do emprego e constrangimento frente à crise; nas falas dos trabalhadores surgiu o
preconceito por parte dos empregadores relacionado à epilepsia. Esses trabalhadores negavam a
doença como artifício para um bom relacionamento com seus colegas e chefia no trabalho. Os
resultados trouxeram questões que fundamentarão a assistência de enfermagem, a partir da
abordagem do trabalhador portador de epilepsia no contexto da consulta de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/FernandaSobralCarnauba.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4621 [ Lilacs ID 407699 ]
JORGE, Kátia de Moraes. A prática dos facilitadores da aprendizagem no ensino do curso
técnico de enfermagem do SENAC. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2004. [122] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: O objeto deste estudo é a experiência do facilitador da aprendizagem no ensino do curso
técnico de enfermagem. Os objetivos são: descrever as atividades do facilitador da aprendizagem no
ensino do curso técnico de enfermagem e analisar a correlação das atividades do facilitador com a
formação do educando de nível médio. É um estudo qualitativo com abordagem de diversos autores
que à luz de suas concepções focalizam o tema em questão. O cenário do estudo foi o
SENAC/Seção Jacarepaguá, localizado no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa
foram 13 (treze) facilitadores da aprendizagem, que desenvolvem suas atividades na referida
instituição de ensino médio. Estes sujeitos estão assim caracterizados: 07 (sete) enfermeiros, 01 (um
) psicólogo, 01 (um) administrador de empresa, 01 (um) técnico em processamento de dados, 01
(uma) professora de yoga, 01 comunicador com especialização em WEB designer e 01 (um)
professor de massagem indiana. Na coleta de dados foi utilizada a entrevista não estruturada, na qual
a identificação dos depoentes foi feita através de letras do alfabeto, que foram escolhidas pela autora.
Os aspectos analisados estão vinculados ao conhecimento dos depoentes sobre o conceito de
facilitador da aprendizagem, o desenvolvimento da aprendizagem, recursos didáticos que norteiam as
ações do facilitador da aprendizagem no ensino de nível médio, o comprometimento do facilitador da
aprendizagem no ensino ao aluno. Conclui-se que a maioria dos facilitadores conhece o que é ser um
facilitador, utiliza metodologias ativas, utiliza recursos áudio- visuais, integraliza, compartilha
responsabilidades.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/KatiaDeMoraesJorge.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4622 [ Lilacs ID 449317 ]
COSTA, Andréia Jorge da. A relação professora-aluna de graduação em enfermagem: revelando
as estratégias de ensino-aprendizagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 178 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: Este estudo refere-se as formas simbólicas produzidas na relação professora-aluna de
Enfermagem através de estratégias de ensino-aprendizagem em campo prático hospitalar da Escola
de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os objetivos são descrever
as formas simbólicas estabelecidas através das estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas pela
professora no campo prático-hospitalar e analisar as formas simbólicas como modo de operação
ideológica na relação professora-aluna de Enfermagem. O referencial teórico é vinculado ao conceito
de ideologia e modos operacionais de John B. Thompson (2000), ressaltando formas simbólicas na
relação professora-aluna. É uma pesquisa social, qualitativa,cujos sujeitos são cinco professoras e
sete alunas do quarto período letivo em campo prático hospitalar do Programa Curricular
Interdepartamental V da Escola de Enfermagem Anna Nery. Utilizou-se na coleta de dados a
entrevista não-estruturada e a observação participante, identificando três unidades temáticas:
conhecendo os sujeitos no contexto do PCI V - professoras e alunas; a relação entre professoras e
alunas no estágio prático do PCI V e as estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas no
cenário prático hospitalar do PCI V .Este estudo emergiu a necessidade das professoras motivarem
alunas conscientemente no contexto cuidando-aprendendo-participando; reafirmando a educação
como processo político-social,ideológico e pedagógico inserido na dinâmica da sociedade.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/AndreiaJorgeDaCosta.pdf ( Texto )
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Nº de Classificação: 4623 [ Lilacs ID 450151 ]
MOURA, Francimar de Jesus Moreira de. O mundo do trabalho da enfermeira no Programa Saúde
da Família: riscos e desgastes no enfrentamento da violência estrutural. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 144 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Marcia Tereza Luz
RESUMO: Esta pesquisa pretende avançar na perspectiva da construção de um conhecimento sobre
a relação entre a violência estrutural, o mundo do trabalho da enfermeira no Programa Saúde da
Família, as estratégias defensivas e as repercussões dessa violência na sua saúde dessas
enfermeiras. Tem como objeto de estudo: a violência estrutural presente no mundo do trabalho das
enfermeiras que atuam no Programa Saúde da Família (PSF), vem se constituindo como um fator de
risco à sua saúde, e como objetivos: Identificar os tipos de violência no ambiente de trabalho das
enfermeiras do PSF. Discutir as estratégias de defesa utilizadas pelas enfermeiras do PSF para se
preservarem da violência. Analisar as repercussões da violência na saúde das enfermeiras. Consiste
num estudo descritivo com abordagem qualitativa. tendo como eixos condutores, o “Projeto de
Repertório de recomendações práticas sobre a violência e o estresse no setor dos serviços: uma
ameaça para a produtividade e o trabalho decente.” (OIT, 2003) e os estudos da Psicodinâmica do
Trabalho (DEJOURS, 1994, 1997, 2001). Como suporte complementar, os princípios da dialética
entendidos como “... o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de
compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação”
(KONDER, 1998, p. 8). Participaram da pesquisa, quinze enfermeiras integrantes das equipes desse
programa, situadas nas áreas de planejamento 2.1 (S. Conrado - Vila Canoas); 4.0 (Jacarepaguá Canal do Anil e Curicica); 5.2 (Inhoaíba - Vilar Carioca) e 5.3 (Santa Cruz - Antares), conforme
indicação da Coordenação Municipal do Programa Saúde da Família do Rio de Janeiro. Para a
análise de conteúdo utilizou-se os postulados de Bardin. As categorias de análise que emergiram
foram: A Violência no Ambiente de Trabalho: Visualizando a sua Invisibilidade; Trabalho, Violência e
Estratégias Defensivas; Trabalho, Violência e Riscos à Saúde. Os resultados indicaram que a
participação das enfermeiras no PSF tem sido de fundamental importância, entretanto os locais de
trabalho em que atuam, apresentam índices de violência tanto a externa quanto a interna, levando-as
à mobilização de seus investimentos afetivos como amor, ódio, amizade, solidariedade, confiança,
medo, bem como de estratégias defensivas que utilizam como silêncio, cegueira, resignação, raiva,
passividade, geradores de estímulos estressores e fatores determinantes de agravos à saúde.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_d/FrancimarDeJesusMoreiraDeMoura.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4624 [ Lilacs ID 474919 ]
DANTAS, Claudia de Carvalho. A enfermeira gerenciando o cuidado de clientes com HIV/aids: o
não dito pelo feito visando um cuidado igualitário independente da patologia. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 226 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: A presente Dissertação de Mestrado encontra-se inserida no Núcleo de Pesquisa em
Educação, Gerência e Exercício Profissional da Enfermagem, com intuito de investigar questões
concernentes à gerência do cuidar de clientes com HIV/Aids. Tem por objetivos: identificar atitudes,
expressões, e/ou sentimentos, sinalizados e/ou verbalizados pela enfermeira, relativos à gerência do
cuidar de clientes com HIV/Aids; compreender os significados atribuídos pela enfermeira à gerência
do cuidar de clientes com HIV/Aids; e desenvolver uma teoria substantiva representativa da
experiência de enfermeiras inerente à gerência do cuidar de clientes com HIV/Aids. Trata-se de
pesquisa social, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, no qual utilizou-se o
Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados como referencial teóricometodológico. Os sujeitos/cenário foram 23 enfermeiras, que compuseram três grupos amostrais, de
dois hospitais de grande porte do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada de outubro/2004 a
março/2005 através de entrevista semi-estruturada com roteiro pré-estabelecido, gravado em fita
magnética. Do processo de codificação emergiram cinco categorias, que mediante aplicação do
Modelo Paradigmático de Strauss e Corbin (1990) evidenciou-se como teoria substantiva: a
enfermeira gerenciando o cuidado de cliente com HIV/Aids: o não dito pelo feito visando um cuidado
igualitário independente da patologia.
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Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/ClaudiaDeCarvalhoDantas.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4625 [ Lilacs ID 449332 ]
SANTOS, Camila de Oliveira. Concepções do cuidado de enfermagem: o saber/conhecimento dos
alunos do ensino técnico em enfermagem da ETESHDS/FAETEC. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O objeto desta pesquisa focaliza as concepções de cuidado de enfermagem na
perspectiva do aluno do ensino técnico de enfermagem. Os objetivos foram: Descrever os elementos
constitutivos do cuidado de enfermagem na perspectiva do aluno do ensino técnico de enfermagem;
caracterizar as concepções de cuidado de enfermagem a partir do saber/conhecimento dos alunos
sobre o cuidado de enfermagem; e Discutir a articulação de tais elementos constitutivos na formação
das concepções do aluno sobre o cuidado de enfermagem à luz dos princípios fundamentais do
cuidado. Watson (2002), Nightingale (1989), Waldow (1998, 2004), Figueiredo (1998, 2003) e Boff
(2003) foram utilizados como referencial conceitual. Os sujeitos foram trinta alunos do curso técnico
de enfermagem da ETESHDS/FAETEC. A dramatização e o grupo focal foram as técnicas de
produção de dados. Os dados foram organizados em três categorias temáticas: 1) Concepções de
cuidado como relação de ajuda: elementos essenciais ao cuidado; 2) A dimensão ética do cuidado:
uma questão de atitude; 3) A vivência do cuidado: contribuições da estratégia para formação das
concepções de cuidado. Os resultados indicaram que os elementos constitutivos das concepções de
cuidado dos alunos caracterizam o cuidado ético, por princípio e natureza; o cuidado é relacional e
comporta um saber-fazer técnico. Os princípios fundamentais de Nightingale alicerçam as
concepções de cuidado dos alunos e a estratégia de dramatização e discussão em grupo focal foi
profícua para abordar o objeto da pesquisa e constituir-se em uma oportunidade de ensino para os
alunos de nível médio.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CamilaDeOliveiraSantos.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4626 [ Lilacs ID 478397]
BRUM, Ana Karine Ramos. O cuidar da enfermagem na unidade coronariana: um estudo de
cunho etnometodológico sobre as interações existentes entre os profissionais de enfermagem e o
idoso. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2005. [132] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de cunho etnometodológico que
discute a especificidade do cuidar da enfermagem ao cliente idoso hospitalizado na Unidade
Coronariana. Os objetivos constam de: Descrever as ações do cuidar da enfermagem ao idoso
hospitalizado na Unidade Coronariana; Caracterizar as ações do cuidar da enfermagem ao cliente
idoso hospitalizado como forma de expressão das interações na Unidade Coronariana e discutir as
dimensões do cuidar da enfermagem ao idoso com distúrbios coronarianos.O cenário consta da
unidade coronariana de um Hospital Municipal de grande porte do Rio de Janeiro e os atores sociais
são os profissionais de enfermagem e os clientes idosos hospitalizados com distúrbios coronarianos.
As técnicas utilizadas para obtenção das informações foram a observação participante e a entrevista
semi-estruturada, no período de março a abril de 2004, totalizando 102 horas de observação. O
estudo permitiu alcançar três categorias: A dimensão do cuidar em enfermagem sob a ótica da prática
institucionalizada; A dimensão do cuidar em enfermagem sob a ótica do processo de envelhecimento
e a dimensão do cuidar em enfermagem sob a ótica do sensível. Como considerações finais
destacamos a dimensão comum do cuidar sob a ótica da especificidade do cuidar na área de
enfermagem cardiogerontológica.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_d/AnaKarineRamosBrum.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4627 [ Lilacs ID 449319 ]
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BATALHA, Marianne Cardoso. O curso de auxiliar de enfermagem no Brasil: criação e legalização.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005.
105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOURENÇO, Lúcia Helena Silva Corrêa
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, de cunho histórico-social a respeito da luta travada
pelas líderes de enfermagem pela criação e regulamentação do curso de auxiliar de enfermagem no
Brasil. Até meados do século 20, a enfermagem no Brasil era exercida por diferentes agentes, nos
mais diversos níveis de formação. A situação sanitária no país era precária e o número de
enfermeiras diplomadas era ínfimo. Neste sentido, fazia-se necessária a formação de profissionais
com o mínimo de capacitação para cuidar dos doentes, além da necessidade de se legalizá-los. Os
dados levantados foram analisados de acordo com os conceitos de habitus, campo, capital cultural,
capital social e capital econômico de Pierre Bourdieu. As fontes mostram que, embora houvesse a
necessidade de ser ter auxiliares de enfermagem nos hospitais prestando cuidados aos doentes em
função de um número reduzido de enfermeiras, havia um grupo de líderes da enfermagem que se
opunham à criação desta nova categoria, em função de que a enfermagem poderia perder o prestígio
social ora alcançado. Contudo, se a formação destes profissionais se desse sob os olhares das
lideranças da enfermagem, poder-se-ia imbuí-los do habitus de auxiliar, posicionando-os dentro do
campo da enfermagem de acordo com a hierarquia da profissão. Assim sendo, o curso foi criado em
1936 pelo hospital Samaritano em São Paulo, para atender a uma necessidade interna e, de maneira
formal, na escola Anna Nery, por Laís Netto dos Reys, em 1940, durante a sessão de encerramento
da 1ª semana da enfermeira, na presença do reitor da Universidade do Brasil, para que fosse dada ao
curso a legitimação necessária para funcionamento. Porém, somente em 1949, o curso foi legalizado
pela Lei 775, que regulamentou o exercício profissional à época.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/MarianneCardosoBatalha.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4628 [ Lilacs ID 478398 ]
FIGUEIREDO, Maria do Livramento Fortes. A mulher idosa e a educação em saúde: saberes e
práticas para promoção do envelhecimento saudável. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: A mulher idosa e a educação em saúde: saberes e práticas para promoção do
envelhecimento saudável é uma tese de doutorado, que teve como objeto de estudo desvendar os
saberes e práticas de saúde da mulher para promoção da saúde e para a prevenção da osteoporose
e depressão no processo de envelhecimento, a partir de saberes do senso comum e de reflexões das
experiências de vida destas mulheres associadas ao aprendizado alcançado através das ações de
Educação em Saúde. É um estudo de natureza qualitativa, com os seguintes objetivos: a) Descrever
as possibilidades e limites das mulheres idosas bem como, o aprendizado ocorrido no PTIA, que
determinaram ou dificultaram a promoção da saúde e a prevenção da osteoporose e da depressão no
processo de envelhecimento. b) Discutir como os saberes e práticas de saúde e as ações de
educação em saúde influenciaram na promoção da saúde e na prevenção da osteoporose e da
depressão no processo de envelhecimento. c) Analisar as bases que emergiram dos saberes e
práticas de saúde e do aprendizado das mulheres idosas, com vistas à promoção da saúde e à
prevenção da osteoporose e da depressão no processo de envelhecimento, que se configuraram em
uma contribuição para Enfermagem. O referencial teórico de Freire, principalmente, em relação às
concepções e conceitos de conscientização, diálogo, cultura e história, mostrou-se suficiente para
apoiar a análise, discussão e argumentação dos achados deste estudo. A estratégia metodológica
utilizada foi a da pesquisa-ação, que se mostrou adequada e flexível. O Programa Terceira Idade em
Ação – PTIA (Núcleo de Pesquisa e Extensão Universitária da Terceira Idade – NUPEUTI/UFPI) é um
programa de extensão universitária em funcionamento desde 1998, no qual estou inserida, e que
também foi o cenário desta investigação. Os sujeitos foram dezessete mulheres idosas participantes
das atividades do PTIA. As etapas operacionais da pesquisa desenvolveram-se através de reuniões e
seminários. Para a produção dos dados foram utilizadas as dinâmicas de criatividade e sensibilidade
e ainda a observação participante. Após o mapeamento dos dados, foi possível o enquadramento e a
categorização dos achados em cinco categorias de análise, quais sejam: 1. Perdas e Ganhos; 2.
Saberes e Práticas de Saúde das Mulheres Idosas sobre a Osteoporose e a Depressão; 3. A
dimensão sócio-econômica e cultural dos saberes e práticas de saúde das mulheres idosas
relacionadas à osteoporose. 4. Do brilho do sol dos momentos felizes ao escuro e nebuloso céu dos
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conflitos da vida. 5. As necessidades para “o bom envelhecer”. Nas falas, nas produções das
dinâmicas e nas observações registradas em cada um dos seminários foi possível evidenciar que as
mulheres idosas participantes desse estudo são detentoras de saberes e práticas de saúde, frutos
das experiências de vida, dos cuidados pessoais e com a família, saberes esses advindos da cultura
da sociedade nas quais estão inseridas. Foi possível também, reconhecer que elas têm
possibilidades e capacidades para ampliarem esses saberes, a partir de práticas educativas, bem
conduzidas, que sejam, mobilizadoras e problematizadoras, determinantes do aprendizado e da
conscientização.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/MariaDoLivramentoFortesFigueiredo.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4629 [ Lilacs ID 471260 ]
MOURA, Andréa de Carvalho Fernandes. A unidade de quimioterapia na perspectiva dos
clientes: indicativos para o enfermeiro na gestão do ambiente. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Marléa Chagas
RESUMO: Este estudo tem como objeto a perspectiva de clientes acerca do ambiente da Unidade de
quimioterapia. Os objetivos são analisar a visão de clientes acerca da Unidade de Quimioterapia do
Hospital Geral de Bonsucesso e discutir os fatores ambientais considerados pelos clientes como
determinantes de bem estar e mal estar na Unidade de Quimioterapia, como indicativos para o
enfermeiro na gestão do ambiente. O referencial teórico adotado foi a Teoria Ambientalista de
Florence Nightingale. O método utilizado foi o estudo de caso descritivo, abordagem qualitativa, da
Unidade de Quimioterapia do HGB. Os sujeitos do estudo foram vinte clientes adultos em tratamento
na referida unidade. As técnicas de produção de dados: entrevista semi-estruturada e observação
não-participante. Os resultados revelaram que os clientes consideram que os fatores determinantes
de Bem Estar estão relacionados à atitude amorosa da Equipe, ao conforto da sala de aplicação de
quimioterapia e à garantia de acesso ao tratamento público. Os fatores apontados como geradores de
mal estar foram o tempo de espera para iniciar a sessão de quimioterapia em função do medicamento
manipulado externamente e o desconforto da área utilizada como sala de espera. Conclui-se que a
perspectiva dos clientes apresenta um cenário que indica uma filosofia de gestão que contemple os
aspectos físico, psicológico e social do ambiente. E que cabe ao enfermeiro incluir no planejamento
da sua assistência aos clientes e familiares o momento que antecede à aplicação da quimioterapia,
considerando a sala de espera mais do que um ambiente de apoio à Unidade.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/AndreaDeCarvalhoFernandesMoura.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4630 [ Lilacs ID 449318 ]
SÃO BENTO, Paulo Alexandre de Souza. A enfermagem e a assistência à mulher no parto
normal: a voz de mulheres submetidas à episiotomia. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa que empregou o método História de Vida e teve como
objeto a vivência de mulheres sobre a episiotomia. Como objetivos apresentou: conhecer e analisar a
vivência de mulheres submetidas a episiotomia a partir de sua história de vida. Foram entrevistadas
doze mulheres no total, sendo selecionadas seis mulheres de uma maternidade de referência no Rio
de Janeiro e seis mulheres na internet, em alguns canais de discussões (site sobre episiotomia e na
lista de discussão “Parto Nosso”). Os relatos de vida conduziram a duas categorias temáticas: a voz
da mulher a respeito de sua vida e a vivência sobre sua gestação e o parto; e a vivência da mulher
sobre a episiotomia – relação de gênero e considerações sobre o procedimento. Os conceitos de
cultura, posicionamento ativo no parto e mudança paradigmática foram utilizados para analisar os
depoimentos, a partir da teórica Leininger e autores como, Odent, Balaskas e Davis-Floyd. O estudo
evidenciou que as mulheres consideram que a forma como são criadas interfere diretamente na
maneira como se vê os processos naturais do parto e isso, por sua vez, determina a sua necessidade
de querer ter parto vaginal em vez de cesárea; criticaram o atendimento hospitalar na obstetrícia, pois
declararam que se sentem objetos nas mãos dos profissionais, valorizando a busca de conhecimento
na tentativa de fazer valer seus desejos; as doze mulheres do estudo já tinham ouvido falar sobre o
procedimento através de suas mães, amigas ou vizinhas; a episiotomia enquanto procedimento não
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incomodou em nada para algumas mulheres, enquanto que para a maioria o procedimento foi feito
contra sua vontade, sendo considerada como desnecessária; levantaram os problemas que a
episiotomia pode ocasionar como dor, dispaurenia, dificuldade para sentar e amamentar,
incontinência vesical e fecal, entre outros. Algumas mulheres se posicionaram frente às relações de
gênero que a episiotomia levanta, sentindo-se injustiçadas, violentadas e invadidas.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/PauloAlexandreDeSouzaSaoBento.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4631 [ Lilacs ID 450152 ]
ROCHA, Silvana Santiago da. Enfermeiros da estratégia saúde da família no cuidado à saúde
das crianças em Teresina. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2005. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: O significado do cuidado à saúde de crianças menores de cinco anos de idade
desenvolvido pelo enfermeiro na atenção básica foi o objeto deste estudo que teve como objetivo
discutir a assistência cotidiana do enfermeiro à criança nos serviços de atenção básica de saúde do
município de Teresina-Pi à luz do pensamento de Martin Heidegger. Utilizou a fenomenologia de
Martin Heidegger como referencial metodológico. Entrevistou-se treze enfermeiros da Equipe de
Saúde da Família . Os discursos analisados apontaram um cotidiano cheio de tarefas.A hermenêutica
revelou que o cuidado do enfermeiro junto a criança é guiado pelo falatório, curiosidade,e a
ambigüidade. Sua pre-sença é impessoal, de modo que na convivência cotidiana com mães e seus
filhos, não se favorece uma abertura para a compreensão do seu mundo e da mãe com quem espera
contar para cuidar da criança no domicílio.Mostra-se na ocupação e pela disposição preocupada com
a criança. Busca de modo fundamental a consulta individual e utiliza a visita domiciliar como
estratégia de tomar para si a responsabilidade de participar de uma vida saudável para a criança.
Percebe, no entanto que seu cuidado é limitado pelas possibilidades sociais e assistenciais que se
apresentam para a criança e sua família.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/SilvanaSantiagoDaRocha.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4632 [ Lilacs ID 450153 ]
ARAÚJO, Telma Maria Evangelista de. Vacinação infantil: conhecimentos, atitudes e práticas da
população da área Norte/Centro de Teresina/PI. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. [135] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
LUIZ, Ronir Raggio
RESUMO: INTRODUÇÃO: O presente estudo trata da questão da vacinação entre as crianças de
uma área de Teresina. OBJETIVOS: Estimar a ocorrência de OPV e a cobertura vacinal das crianças
do estudo, identificar a associação entre os fatores sócio-demográficos e OPV e analisar a
associação entre conhecimentos, atitudes e práticas em vacinação, na amostra estudada. MÉTODO:
Estudo seccional, realizado por meio de inquérito domiciliar, onde foram entrevistadas 511 mães ou
responsáveis pelas crianças, mediante amostragem por conglomerado. Construí-se uma escala para
classificar o CAP. Foi calculado o IC95% para as OPV, por vacina e dose. Para estudar a associação
entre as co-variáveis categóricas e OPV, foi utilizado o teste de qui-quadrado e calculado as razões
de prevalência (RP). No estudo das práticas como variável resposta, utilizou-se a análise logística
com cálculo de ORb e ORaj. RESULTADOS: A cobertura vacinal por vacina foi: BCG (100%), Sabin
(92%), Hepatite B (89,6%), Tetravalente (87,3%), Febre amarela (86,8%) e Tríplice viral (74,5%) e a
cobertura vacinal por criança foi 74,3%. A prevalência de OPV geral foi de 44,7%, variando de 56%
para a vacina tríplice viral a 22,9% para a Hepatite B. O fator que mais contribuiu para as OPV foi
doença nas crianças (31,8%), seguido de falta de vacina na unidade de saúde (19,3%). Em relação
ao CAP, apenas 1,8% das mães apresentaram conhecimento regular, porém 56,8% apresentaram
atitude positiva e 57,6% tinha prática adequada. Não se encontrou associação entre as
características sócio-demográficas das mães e as OPV. Porém, na análise multivariada, observou-se
que quanto menor o conhecimento sobre as doenças imunopreveníveis e quanto maior a renda e o
número de filhos, maiores as práticas inadequadas. CONCLUSÃO: Conclui-se que as OPV e o CAP
inadequado, pode relacionar-se às pessoas de qualquer nível sócio-demográfico, daí sugere-se que
as atividades de imunização destinadas às crianças, sejam implementadas de modo indiscriminado.
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Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/TelmaMariaEvangelistaDeAraujo.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4633 [ Lilacs ID 449315 ]
OLIVEIRA, Marcia Moreira de. Alterações psicofisiológicas dos trabalhadores de enfermagem
no serviço noturno. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2005. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Marcia Tereza Luz
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso sobre as alterações
psicofisiológicas dos trabalhadores de enfermagem no serviço noturno que atuam em um Centro de
Terapia Intensiva (CTI). Encontra-se cadastrado no Núcleo de Pesquisa Enfermagem e Saúde do
Trabalhador (NUPENST) EEAN/UFRJ na linha de pesquisa Enfermagem e Saúde do Trabalhador de
Enfermagem. Neste estudo objetivou-se identificar as alterações psicofisiológicas nos trabalhadores
de enfermagem do serviço noturno que atuam em um CTI; descrever as repercussões que as
alterações psicofisiológicas trazem para a saúde do trabalhador de enfermagem do serviço noturno
que atua em um CTI; discutir as estratégias defensivas utilizadas pelo trabalhador de enfermagem do
serviço noturno para lidar com as alterações psicofisiológicas geradas pelo serviço noturno, com base
nos estudos de Dejours (1992), Yin (2001), Fischer et al. (2004). Utilizou-se as seguintes fontes de
evidências: entrevista semi-estruturada, observação direta e formulário, que foram aplicados em
março/2005. Participaram 14 trabalhadores de enfermagem de um Hospital Público. Atendeu-se os
aspectos éticos da Resolução 196/96 do CNS/MS. Foram criadas as seguintes categorias para
análise dos dados coletados: alterações psicofisiológicas identificadas, repercussões para a saúde e
estratégias utilizadas pelos trabalhadores de enfermagem. As evidências analisadas confirmam que
existem alterações psicofisiológicas durante o trabalho noturno nestes trabalhadores e que as
repercussões para a saúde são mais visíveis socialmente do que aquelas relacionadas ao biológico.
Concluiu-se que os trabalhadores conhecem os efeitos negativos que podem ser causados pelo turno
de trabalho noturno, mas nem sempre conseguem lidar com estas situações de forma adequada.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/MarciaMoreiraDeOliveira.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4634 [ Lilacs ID 449314 ]
BERGOLD, Leila Brito. A visita musical como estratégia terapêutica no contexto hospitalar e
seus nexos com a enfermagem fundamentada. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: O estudo discutiu as visitas musicais na ótica do cliente hospitalizado e suas implicações
como estratégia terapêutica para a enfermagem fundamental. As questões norteadoras são: quais as
concepções de clientes hospitalizados sobre as visitas musicais? Qual a importância das visitas
musicais no contexto do cuidado hospitalar? Quais as implicações das visitas musicais para a
enfermagem fundamental? Os objetivos: descrever as concepções de clientes hospitalizados sobre
as visitas musicais, compartilhadas no diálogo grupal; analisar a importância dessas visitas como
estratégia terapêutica no contexto do cuidado hospitalar; discutir as implicações das visitas musicais
para a enfermagem fundamental. O estudo teve como base teórica a teoria humanística do cuidado
de enfermagem de Jean Watson. Pesquisa do tipo qualitativo. Metodologia utilizada: Método Criativo
e Sensível. Para a produção de dados foram realizadas três dinâmicas “Corpo-Musical”. Os sujeitos
da pesquisa foram clientes internados em na Clínica de Ortopedia de um hospital militar da cidade do
Rio de Janeiro. Os sujeitos discutiram a influência positiva das visitas musicais na promoção do
conforto, bem-estar e da expressão de emoções que promoveram sua integridade e também o
resgate de sua autonomia pelo respeito ao seu estilo musical e estímulo à criação de recursos
próprios. Os sujeitos apontaram ainda a qualidade integradora das visitas musicais ao estimular a
comunicação e a interação entre os seus participantes e entre estes e a equipe de enfermagem,
promovendo a discussão sobre as implicações para o que é próprio e de interesse da enfermagem
fundamental.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/LeilaBritoBergold.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4635 [ Lilacs ID 449334 ]
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DUTRA, Cristina Maria Pereira. Agenda de cuidados: o cuidar e os cuidados cotidianos de clientes
com implante de valva mitral. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2005. [168] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa e análise temática, tendo
como objeto de estudo a criação de uma Agenda de Cuidados voltados para os clientes submetidos
ao implante de valva mitral. Objetivos: 1) Traçar o perfil dos clientes com implante de valva mitral
mecânica; 2) Identificar os impedimentos e as necessidades desses clientes. 3) Avaliar as
possibilidades de realização de cuidados por esses clientes. 4) Analisar os temas e os conteúdos
que, a partir da prática educativa do enfermeiro, devem ser transmitidos a esses clientes através de
uma Agenda de Cuidados. 5) Elaborar uma Agenda de Cuidados a serem desenvolvidos
rotineiramente pelos clientes submetidos a implante de valva mitral mecânica, após a alta hospitalar.
O suporte teórico do estudo observou os conceitos de cuidar / cuidados elaborados por
pesquisadoras da área do cuidado de Enfermagem: Waldow (1992, 1994, 1995, 1998); Neves Arruda
(1993); Silva (1993, 1995, 1997a, 1997b); Coelho (1999), Figueiredo e Carvalho (1999); Santoro
(2002) e da educação, Freire (2003). O cenário do estudo foi o ambulatório de Cardiologia de um
Hospital público do Rio de Janeiro. Para a obtenção dos dados utilizou-se a entrevista semiestruturada, realizada com quarenta e oito clientes de ambos os sexos, na faixa etária entre 20 e 59
anos. Os dados obtidos ensejaram as seguintes categorias para análise: 1) Impedimentos
cotidianos:sono, dor, ansiedade e memorização; 2) a realidade do cliente após a alta hospitalar; 3) o
cliente e os desafios da vida diária; e como subcategorias: a) orientações e cuidados preventivos; b)
conscientizar para reeducar; c) o cliente frente à (in)dependência ou as limitações; 4) o cliente e a
construção de sua autonomia. Concluiu-se que: após a alta hospitalar, todos manifestam
impedimentos físicos semelhantes e temporários decorrentes da cirurgia a que se submeteram; as
questões sócio-econômicas contribuem para agravar certas condições físicas e emocionais; o apoio
familiar é de fundamental importância para a recuperação do cliente, assim como as revisões
ambulatoriais regulares. A partir desses resultados, foi elaborado um modelo de Agenda de
Cuidados, validada pelos clientes e posteriormente aperfeiçoado graficamente, contendo informações
/ esclarecimentos cientificamente elaborados acerca dos principais problemas relatados pelos sujeitos
do estudo, e de como executar corretamente os cuidados visando a superação momentânea dos
impedimentos que apresentam. A forma de apresentação é simples e, sem dúvida, o conteúdo é
significativamente importante para o cliente no período pós-alta hospitalar, permitindo-lhe não só
dirimir dúvidas como também fazer anotações julgadas relevantes. Portanto, como expressão final da
pesquisa, é um documento no qual os cuidados de enfermagem sistematizados objetivam a melhor
recuperação do cliente e a garantia de sua qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CristinaMariaPereiraDutra.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4636 [ Lilacs ID 478396 ]
OLIVEIRA, Rosane Mara Pontes de. Por uma clínica de enfermagem psiquiátrica: o intuir
empático como uma proposta de modelo teórico da enfermeira psiquiatra. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOYOLA, Cristina Maria Douat
RESUMO: Estudo sobre a análise do cuidado da enfermeira psiquiatra no espaço da instituição
hospitalar, por meio de ações consideradas exitosas, dando ênfase à compreensão dos significados
contidos no ato de cuidar. Nesta tese, descrevemos a maneira pela qual as enfermeiras percebem,
constróem e constituem o ato de cuidar. O estudo é de natureza qualitativa sob os moldes da Teoria
Fundamentada nos dados que subsidiou o processo analítico dos dados e a interconexão dos
fenômenos encontrados que originou a categoria latente e central da investigação: O intuir empático
como estratégia de cuidado da enfermeira psiquiatra. Foi adotado o Interacionismo Simbólico e
Herbert Blumer como referencial teórico para nortear a análise dos dados. Os temas oriundos das
discussões formaram eixo para o processo reflexivo acerca do cuidado da enfermeira psiquiatra. Os
dados apontam a compreensão de que o cuidado realizado pela enfermeira psiquiatra é criativo,
sensível e singular o que implica um movimento de investir no paciente. A experiência, conhecimento,
empatia e solidariedade destacam-se na construção de uma trama sensível estabelecida pela
enfermeira no ato de cuidar. Com isto, a enfermeira que se importa faz o bom cuidado, o que implica
dizer, apresenta uma escuta qualificada, prontidão para cuidar, tempo, esperançar, cuidado a
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posteriori e secretariado da loucura. Assim, a disposição para cuidar e o incômodo estimulam a
enfermeira a agir e ajudar a pessoa que sofre, o que implica em dizer que ela intui empaticamente o
bom cuidado de enfermagem, que em sua constituição conjugam ciência, intuição e arte.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_d/RosaneMaraPontesDeOliveira.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4637 [ Lilacs ID 464317 ]
SILVA, Sergio Lima da. Interações do enfermeiro do trabalho com a saúde do trabalhador em
âmbito de prática e assistência de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Vilma de
RESUMO: Trata-se do estudo das interações dos enfermeiros do trabalho com o ambiente social da
assistência de enfermagem aliada à saúde do trabalhador. O objetivo principal é descrever o sentido
da assistência de enfermagem na saúde do trabalhador, a partir das concepções cotidianas da
realidade do enfermeiro do trabalho, decorrente da sua interação subjetiva com o ambiente social da
pragmática assistencial, destacando os objetos sociais e os símbolos significantes presentes nessas
interações. A abordagem do interacionismo simbólico de Blumer foi adotada como referencial
teórico-metodológico para apresentação, discussão e análise dos achados. Foram entrevistados
dezoito enfermeiros do trabalho atuantes em serviços de saúde do trabalhador, de empresas situados
no Estado Rio de Janeiro, nos meses de agosto e setembro de 2004. Utilizou-se para coleta dos
dados um roteiro de entrevista semi-estruturada. Pelos achados definimos as interações profissionais
que culminaram em quatro conceitos emergentes do cotidiano assistencial dos enfermeiros do
trabalho. O Primeiro Conceito Emergente - A interação do enfermeiro do trabalho com a profissão
sucede no próprio "modo de agir profissional" do enfermeiro do trabalho em seu campo de prática
social, local entendido onde suas ações específicas acontecem ou se manifestam. O Segundo
Conceito Emergente - O ambiente social reúne elementos de significância com os quais o enfermeiro
do trabalho interage e direciona as suas ações na atenção à saúde do trabalhador. O Terceiro
Conceito Emergente - A interação do enfermeiro do trabalho com a equipe de saúde ocupacional
integra o enfermeiro do trabalho como um elemento facilitador dos processos de trabalho na saúde
do trabalhador. O Quarto Conceito Emergente - A interação do enfermeiro do trabalho com a
enfermagem e seus atributos denota a existência de certos elementos essenciais ao entendimento da
enfermagem como área de saber; são eles: o trabalhador, a enfermagem do trabalho e, o cuidar
como objeto de ação do enfermeiro do trabalho. Concluímos que para os enfermeiros do trabalho,
assistência de enfermagem na saúde do trabalhador é aquela prestada ao indivíduo ou grupo de
indivíduos, integrantes e participantes dos processos de produção de bens e serviços das empresas
ou organizações, caracterizada por atos e operações de natureza predominantemente preventiva, no
sentido de se evitar danos à saúde e à vida dos trabalhadores, decorrentes de fatores ambientais, da
natureza da própria atividade e dos comportamentos, hábitos e estilo de vida do trabalhador.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_d/SergioLimaDaSilva.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4638 [ Lilacs ID 449316 ]
QUELUCI, Gisella de Carvalho. Formalidades na arte de cuidar/atuar na enfermagem:
independência versus interdependência profissional. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. [126] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Temática/Problemática: Trata-se neste estudo das formas de cuidar/atuar na enfermagem,
tomando por base a seguinte questão: Como o que-fazer das enfermeiras se manifesta em formas de
cuidar/atuar na prática da enfermagem? Objetivos: - Identificar as atividades consideradas como arte
de cuidar/atuar observando diretamente o cotidiano onde ela se desenvolve; - Correlacionar os
atos/operações de enfermagem com os princípios teórico-práticos referenciados por Nightingale e
Henderson. Metodologia: Estudo qualitativo com levantamento de dados mediante o registro das
atividades das enfermeiras em diário de campo e questionário. Resultados: A partir das categorias –
Formas de Atuar na arte de cuidar e Arte de Cuidar nas formas de atuar – foram listados os
significantes da arte de cuidar/atuar (cuidados interdependentes e independentes). Apesar de haver
uma interdependência (nas formas de atuar) nos cuidados de enfermagem, os significantes da arte
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de cuidar e atuar refletem a autonomia das enfermeiras. Portanto, o cuidado de enfermagem é
independente em qualquer situação dada na prática assistencial.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/GisellaDeCarvalhoQueluci.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4639 [ Lilacs ID 479391 ]
SÓRIA, Denise de Assis Corrêa. A resiliência dos profissionais de enfermagem na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2006. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa de abordagem etnometodológica que insere
o conceito de resiliência nas discussões da enfermagem em terapia intensiva. Tem como objeto de
investigação a resiliência do profissional de enfermagem ao cuidar na Unidade de Terapia Intensiva (
UTI ) diante das “situações de violência” vivenciadas em seu dia-a-dia. Seus objetivos foram
descrever a especificidade do cuidar em Enfermagem na UTI frente às situações de violência
prescritas no dia-a-dia; identificar os fatores capazes de expressar a resiliência nos profissionais de
Enfermagem e discutir a resiliência dos profissionais de enfermagem nas ações do cuidar diante das
situações de violência na Unidade de Terapia Intensiva. O cenário do estudo foi uma UTI de um
hospital geral público do município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada no período de
maio a agosto de 2005, utilizando-se a observação participante, a entrevista semi-estruturada e a
aplicação da Escala de Resiliência ( Pesce, 2004), tendo como atores sociais 20 profissionais de
enfermagem. A análise dos dados foi realizada mediante a construção de categorias, considerando o
reconhecimento dos elementos constituintes, identificação dos etnométodos, classificação temática
dos elementos comuns e freqüências dos etnométodos. As categorias analíticas encontradas foram
os fatores de riscos e os fatores protetores na UTI. O estudo nos sugere que a resiliência destes
profissionais deriva do equilíbrio entre os fatores de risco e proteção, mediados pelo que
denominamos de “imponderável”, a qual diz respeito à subjetividade, individualidade e o contexto
social existentes em qualquer abordagem baseada no indivíduo.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/DeniseDeAssisCorreaSoria.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4640 [ Lilacs ID 449330 ]
CARVALHO, Renato Silva de. A formação do enfermeiro docente do ensino médio
profissionalizante na relação com o princípio da interdisciplinaridade. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
RESUMO: O presente estudo encontra-se inserido no Núcleo de Pesquisa, Educação, Gerência e
Exercício Profissional de Enfermagem (NUPEGEPEn) com o intuito de investigar a formação do
enfermeiro docente do ensino de nível médio em Enfermagem para aplicar a interdisciplinaridade em
sua prática pedagógica. Teve como base as mudanças na educação brasileira, resultantes da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/46) e pelo Parecer nº 16/99 do Conselho
Nacional de Educação, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
de Nível Técnico, tendo a interdisciplinaridade como princípio norteador para o desenvolvimento de
competências. Os objetivos do estudo foram: identificar a articulação de saberes de forma
interdisciplinar, por enfermeiros docentes do curso técnico em Enfermagem em sua prática docente, e
analisar as relações entre o processo de formação do enfermeiro docente e a aplicação da
interdisciplinaridade na sua prática pedagógica no curso técnico em Enfermagem. Para dar suporte
teórico ao estudo, foi utilizada a literatura sobre competências e formação docente do teórico e
educador suíço Philippe Perrenoud. Metodologia: estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do
tipo estudo de caso,sendo a coleta de dados realizada em uma instituição de ensino de nível médio
profissionalizante, localizada no município do Rio de Janeiro, mediante entrevistas com oito
enfermeiros docentes da referida instituição, a partir de um roteiro semi-estruturado, seguidas de
observação participante. Na análise dos dados, visando atender aos objetivos do estudo, foram
estabelecidas três categorias descritivas: As mudanças na organização curricular; O princípio da
interdisciplinaridade como didática recomendada para o desenvolvimento de competências; A
formação do enfermeiro docente e a aplicação da interdisciplinaridade na prática pedagógica. Os
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resultados obtidos evidenciaram a necessidade de uma formação contínua através de um projeto de
formação comum, na própria instituição, para facilitar a aplicação da interdisciplinaridade.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/RenatoSilvaDeCarvalho.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4641 [ Lilacs ID 449331 ]
FONTES, Conceição Adriana Sales. Concepções de clientes com câncer sobre a prática
dialógica da enfermeira no contexto da terapêutica quimioterápica antineoplásica: subsídios
para o cuidado de enfermagem ambulatorial. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: Esta pesquisa desvelou a perspectiva dialógica do cuidado de enfermagem na ótica do
cliente com câncer submetido à quimioterapia antineoplásica, respondendo as questões: como ocorre
o diálogo entre a enfermeira e o cliente neste contexto, na ótica do cliente? O que pensam os clientes
submetidos à quimioterapia antineoplásica sobre a presença do diálogo no cuidado de enfermagem,
no âmbito desta terapêutica? De que modo a prática dialógica da enfermagem pode subsidiar o
cuidado a estes clientes? Objetivos: descrever as bases do diálogo entre a enfermeira e o cliente
submetido à quimioterapia antineoplásica, na perspectiva do cliente; analisar as concepções destes
clientes sobre a prática dialógica da enfermeira neste contexto; discutir a prática dialógica da
enfermagem como fundamental no cuidado junto ao cliente submetido à esta terapêutica. Foi do tipo
qualitativo. Participaram doze clientes adultos sob tratamento quimioterápico antineoplásico em uma
clínica do Rio de Janeiro. Na produção dos dados, foram conjugadas as técnicas de criatividade e
sensibilidade 'Almanaque', com a entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados em duas
categorias temáticas: 1) As possibilidades do diálogo com a enfermeira frente às dificuldades
enfrentadas pelo cliente no início do tratamento quimioterápico. O diálogo com a enfermeira sofre
influência do impacto vivenciado pelo cliente frente ao diagnóstico que o faz experimentar
sentimentos de diferentes naturezas e dimensões, ações e reações ambivalentes. Afora todos os
sentimentos e questionamentos que se misturam, os clientes também vivem conflitos em relação aos
seus papéis sociais, especialmente aqueles próprios de gênero, questão importante a ser ressaltada
no diálogo da enfermeira com a/o cliente. 2) As marcas do diálogo: atributos da relação técnica e
humana no cuidado”. Esta categoria revelou as bases do diálogo entre a enfermeira e o cliente com
câncer, assentadas, por um lado, na relação técnica e, por outro lado, em atributos próprios da
relação humana. Embora os sujeitos vivenciem experiências positivas no diálogo com a enfermeira
durante o tratamento, a despeito do impacto inicial do diagnóstico da doença, alguns momentos
sentem-se de certa forma despersonalizados, apresentando um discurso ambivalente. Os resultados
da dissertação apontaram que o diálogo torna-se essencial no sentido de não reforçar no doente
condição de inutilidade ou incapacidade na gerência de suas atividades diárias. A prática dialógica da
enfermeira colabora no alívio de sentimentos destrutivos e ameaçadores à integridade física e
emocional do cliente, fornecendo-lhe as informações necessárias acerca da doença e seu tratamento,
procurando estabelecer laços de confiança para que ele possa verbalizar seus temores, encorajandoo a expressar suas dúvidas, preocupações, anseios e expectativas, em uma autêntica relação de
ajuda, de solidariedade e apoio no enfrentamento das situações que se apresentam ao viver e
conviver com o câncer. Para isso, a enfermeira imprime à sua ação características essenciais e
imprescindíveis na relação humana, atitudes indispensáveis à interação dialógica. Em síntese,
propicia um ambiente verdadeiramente de cuidado, tendo no diálogo o fundamento da relação
expressa nesse ambiente, colaborando no conhecimento de si e do outro na condução das ações
terapêuticas.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/ConceicaoAdrianaSalesFontes.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4642 [ Lilacs ID 449333 ]
WYZYKOWSKI, Cíntia. O olhar materno acerca da UTIP: contribuições para o cuidar de
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa. A metodologia empregada neste estudo foi a história de
vida, à luz do referencial metodológico de Daniel Bertaux (1980). Surgiu a partir de inquietações,
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enquanto profissional, em relação à dedicação das mães com filho internado em estado crítico. Teve
como objeto de estudo a percepção de mães de crianças internadas em UTIP em relação à
internação de seu filho. Os objetivos do estudo foram compreender a percepção das mães de
crianças internadas na UTIP em relação à internação de seu filho, a partir de sua história de vida, e
descrever a percepção da mulher cujo filho está internado na UTIP a respeito do ambiente que a
cerca. Os sujeitos foram 26 mulheres cujos filhos estavam internados em uma UTIP de uma
instituição pública federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os depoimentos foram analisados a
partir de conceitos de Kübler-Ross (2005), Elsen e Marcon (1999), Moreira et al. (2006), entre outros.
A história de vida dessas mães evidenciou que elas passam por uma experiência difícil e conflituosa.
Apresentam fases características, identificadas por Kübler-Ross (2005) frente a uma doença grave ou
fatal. Percebem a UTIP como um ambiente estranho, associado à morte, c ausando-lhes medo e
sofrimento, até que, após conhecerem suficientemente bem o local em que se encontram, modificam
a percepção sobre esse espaço. Diante das dificuldades com as quais se confrontam, apóiam-se
muito na fé para conseguirem suportar o período de internação do filho. Por estarem fragilizados, a
mãe, a sua família e o seu filho necessitam de cuidados de profissionais, principalmente dos de
enfermagem, que ofereçam atenção especial, o que possibilitará a recuperação da criança, a
confiança da mãe e de toda a família. Nesse sentido esperamos que o estudo contribua para o
cuidado de enfermagem, a partir da história de vida das mães com filho internado em uma UTIP.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CintiaWyzykowski.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4643 [ Lilacs ID 479392 ]
MARTINS, Elizabeth Rose Costa. As substâncias psicoativas e o trabalhador de enfermagem.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006.
104 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: Trata-se de um estudo cujo objeto é o uso de substâncias psicoativas pelos trabalhadores
de enfermagem e sua relação com o trabalho. Tem como objetivos: descrever as concepções dos
trabalhadores de Enfermagem sobre drogas e sua relação com os fatores de risco; analisar os
motivos que podem levar o trabalhador de enfermagem ao uso de substâncias psicoativas; e discutir
a percepção dos profissionais de enfermagem acerca dos efeitos provocados pelas drogas no
organismo do trabalhador e sua repercussão na atividade laboral. O referencial teórico estruturou-se
à partir do conceito de drogas, modelos explicativos da drogodependência, apoiado nas concepções
de Dejours, Abouchelli e Jayet (1994) e Laurell e Noriega (1989). Estudo descritivo e abordagem
qualitativa com 40 sujeitos trabalhadores de enfermagem de clínica médica de um Hospital
Universitário, situado no Município do Rio de Janeiro, realizado em 2005 e 2006. Utilizou-se como
instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e para a análise dos dados foi aplicada
a técnica de análise de conteúdo. Surgiram três categorias: concepções do trabalhador de
enfermagem sobre drogas e a visibilidade dos riscos; as condições de trabalho e o ambiente como
fatores desencadeadores do uso de drogas e os efeitos da droga no organismo e no trabalho de
enfermagem. Os resultados mostram que a utilização de substâncias psicoativas pelos profissionais
de enfermagem no local de trabalho, pode estar relacionada com as condições e sobrecarga de
trabalho, a facilidade de acesso, as condições familiares, ambientais e sociais. Conclui-se que tais
substâncias comprometem a sua saúde e o desenvolvimento de suas atividades laborais.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/ElizabethRoseCostaMartins.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4644
MARQUES, Sergio Corrêa. As práticas educativas para a prevenção do HIV/Aids: a voz das
usuárias da rede básica de saúde no Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 326 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
OLIVEIRA, Denize Cristina de
RESUMO: Os programas de saúde dirigidos a população feminina são pautados na integralidade da
assistência, e este conceito inclui ações educativas. Frente a isso, o estudo investigou as
representações sociais do HIV/AIDS e das práticas educativas entre mulheres assistidas nos serviços
da rede básica de saúde, no contexto do PAISM, com os objetivos de: descrever as representações
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sociais do HIV/AIDS e das práticas educativas entre as mulheres assistidas nos serviços da rede
básica de saúde, no âmbito do PAISM; identificar a dinâmica das práticas educativas para a
prevenção da AIDS desenvolvidas nesses serviços de atendimento à mulher; e analisar a relação
entre as representações sociais do HIV/AIDS e as práticas educativas nos serviços da rede básica de
saúde. Neste estudo defende-se a Tese de que as práticas educativas para a prevenção do HIV/AIDS
nos serviços da rede básica de saúde são tratadas em nível coletivo, em setores localizados (prénatal e planejamento familiar) num enfoque de educação em saúde Tradicional. A pesquisa, com
abordagem qualitativa, foi desenvolvida no contexto da Teoria das Representações Sociais, segundo
a construção teórica de Serge Moscovici, e com referenciais teóricos relativos à educação em saúde.
Participaram do estudo 46 mulheres atendidas nos serviços de oito centros municipais de saúde do
Município do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada e o
tratamento dos mesmos foi realizado com o programa ALCESTE (análise lexical por contexto de um
conjunto de segmentos de texto) que realizou a análise lexical de conteúdo por meio de técnicas
quantitativas de tratamento de dados textuais. O programa separou o texto analisado em seis
classes, cujas categorias analíticas foram construídas a partir das dimensões nas quais as
representações sociais se expressam e a sua relação com as práticas educativas. Assim, no primeiro
capítulo, discute-se as Representações Sociais do HIV/AIDS, onde se aborda as imagens e
significados da representação social do HIV/AIDS; as (des) informações e os saberes constituídos no
contexto do HIV/AIDS; e as representações e práticas de prevenção. No segundo, faz-se a discussão
da educação em saúde e a AIDS: fontes de informação e a representação das práticas educativas,
abordando-se: as mulheres e as fontes sociais de informação sobre a AIDS; e a representação social
das práticas educativas no atendimento às mulheres e a dinâmica das unidades básicas de saúde.
Conclui-se que a tese foi confirmada, assim como os seus pressupostos, dentre eles: as práticas
educativas dirigidas ao HIV/AIDS não incorporam o saber do senso comum (ou suas
representações), resultando em distanciamento de universos comunicacionais e menor efetividade
dessas práticas; as práticas educativas na forma como são desenvolvidas nos serviços da rede
básica de saúde, não contribuem para a redução da vulnerabilidade do grupo feminino. Por fim,
avalia-se que o campo teórico que abre a possibilidade de se trabalhar com representações sociais
na educação em saúde pode significar tanto a superação da visão cientificista, como um avanço em
termos da compreensão da complexidade que se reveste as questões relacionadas à saúde, em
especial, a AIDS.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/SergioCorreaMarques.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4645 [ Lilacs ID 449325 ]
BATISTA, Dieckson de Oliveira. O mito Anna Nery e a enfermagem brasileira. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Estudo de cunho histórico-social, cujo objeto de investigação é o processo de apropriação
do mito Anna Nery pela Enfermagem Brasileira. O recorte temporal compreende o período de 1919 a
1940, sendo o marco inicial o ano em que a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha (Paris)
reconhece, Anna Nery como pioneira da Enfermagem Brasileira e Precursora da Cruz Vermelha e o
final se refere à realização da Primeira Semana da Enfermagem Brasileira. Os objetivos foram
descrever as circunstâncias em que ocorreu a apropriação do mito Anna Nery pela enfermagem
brasileira; analisar os instrumentos simbólicos utilizados pela enfermagem brasileira no processo de
apropriação do mito Anna Nery e discutir as implicações do mito Anna Nery para a enfermagem
brasileira. Foram fontes primárias: recortes de jornais, decretos, artigos das revistas da Cruz
Vermelha Brasileira (CVB) e Annaes de Enfermagem, documentos escritos sobre a Cruz Vermelha
Internacional e Brasileira, localizados no Acervo da CVB, nas Bibliotecas: Municipal de Nova
Friburgo, Nacional, Setorial do LAPHE/UNIRIO e no Centro de Documentação da EEAN/UFRJ. As
fontes secundárias referem-se aos primórdios da Enfermagem brasileira, Cruz Vermelha Internacional
e Brasileira no contexto histórico-social da Primeira República e do Estado Novo. A interpretação dos
achados se apoiou nos conceitos de capital social, capital cultural, poder simbólico e habitus do
sociólogo Pierre Bourdieu, evidenciando que a enfermagem brasileira empregou estratégias para a
apropriação do mito Anna Nery, promovendo visibilidade e mobilidade social para a profissão e
adotou a figura de Anna Nery como um símbolo da Enfermagem Nacional.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/DiecksonDeOliveiraBatista.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4646 [ Lilacs ID 449323 ]
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VANHEUSDEN, Lutgarde Magda Suzanne. Qualidade de vida em pacientes com fibrilação atrial
submetido a ablação por catéter. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2005. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse C.
RESUMO: O presente estudo aborda a mudança na qualidade de vida em pacientes com fibrilação
atrial submetidos à ablação por catéter. Palpitação, dispnéia, precordialgia e tontura são sintomas
que ocorrem na fibrilação atrial, alteram o seu cotidiano e bem-estar do indivíduo, afetam a qualidade
de vida. Como um das opções de tratamento da fibrilação atrial, a ablação por catéter parece ser uma
alternativa eficaz. Deste forma, este estudo tem por objetivo determinar a qualidade de vida do
paciente portador de fibrilação atrial, antes e após a ablação por catéter. O método usado foi a
aplicação de um questionário genérico (SF 36) para avaliar a qualidade de vida relacionado à saúde,
constistindo em dois componentes: o físico e o mental. Outro instrumento aplicado foi o questionário
específico QVFA dividido em sete componentes. Os questionários foram aplicados em 25 pacientes
com fibrilação atrial indicados para submeterem-se à ablação por catéter, no período de março a
maio e, 3 meses após o procedimento, de junho a agosto. A análise estatística das variáveis
contínuas utilizou a média + 1 o desvio padrão. As variáveis foram comparadas, utilizando teste de
Willcoxon. Para rejeição da hipótese nula foram considerados valores de 0,05. Os intervalos de
confiança foram calculados com probabilidade de 95%. Os resultados mostraram uma melhora
significativa em cinco domínios do questionário QVFA: palpitação (11,43 e pós 7,18), dispnéia (6,68 e
pós 3,08), tontura (5,08 e pós 2,64), medicação (3,88 e pós 2,52) e total do escore ( 33,02 e pós
19,80). Nos resultados do questionário SF 36, observamos uma melhora significativa no domínio de
capacidade functional (64,06 e pós 77,29). Houve uma pequena melhora nos outros domínios do SF
36. Concluímos que os pacientes com fibrilação atrial obtiveram uma melhora na qualidade de vida,
relacionada à saúde após ablação por catéter. O questionário QVFA é mais sensível para captar
mudanças na qualidade de vida dos pacientes portadores de fibrilação atrial, quando comparado ao
questionário genérico SF 36.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/LutgardeMagdaSuzanneVanheusden.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4647 [ Lilacs ID 449321 ]
REGIS, Lorena Fagundes Ladeia Vitoria. A equipe de enfermagem e suas (in)satisfações no
trabalho em cenários hospitalares. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2006. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Esta pesquisa busca compreender a equipe de Enfermagem, caracterizando situações de
(in)satisfações no trabalho e analisando as suas conseqüências no desenvolvimento de suas
atividades. Adota a teoria das necessidades humanas de Abraham Maslow como um meio para
sistematizar o entendimento sobre as situações recorrentes no dia-a-dia da prática da Enfermagem.
As necessidades estruturam-se hierarquicamente em fisiológicas, segurança, social, auto-estima,
auto-realização, cognitivas e transcendentes indicando o grau de satisfação (da enfermidade à
plenitude) de um indivíduo ou grupo. A vantagem desta abordagem consiste em poder utilizar a
solidez, profundidade e riqueza desta teoria em situações concretas e particulares da equipe de
Enfermagem. Utilizou-se uma metodologia qualitativa com aplicação de técnicas quantitativas para
melhor compreensão do objeto proposto. O método compôs-se de observação participante com
registros em diário de campo associada à aplicação de um questionário para 18 participantes da
equipe de enfermagem (enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem). As conclusões do estudo
mostram que as necessidades básicas da equipe de enfermagem encontram-se comprometidas,
principalmente as necessidades fisiológicas e segurança, conhecidas como as necessidades mais
primárias. Corroborando com Maslow, este comprometimento implica em prejuízo para a saúde e
redução do desempenho no trabalho, do sujeito que cuida, em cenários hospitalares.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/LorenaFagundesLadeiaVitoriaRegis.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4648 [ Lilacs ID 479389 ]
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BRANDÃO, Marcos Antônio Gomes. Associação entre a interação e a metacognição:
características e perspectivas de uma comunidade virtual de enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 210 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEIXOTO, Mauricio Abreu Pinto
FERREIRA, Marcia de Assunção
RESUMO: Trata o presente estudo da associação entre a interação e a metacognição em uma
comunidade virtual de enfermagem. Aplicamos uma metodologia analítica e descritiva. Foram
conceitos centrais para o estudo: a interação na perspectiva da Enfermagem; a Comunicação
Mediada pelo Computador (CMC); e a metacognição. As técnicas empregadas foram a análise de
conteúdos e de elementos da análise da conversação. O material de análise foi composto por um
corpus de mensagens eletrônicas produzidas por participantes de uma comunidade virtual de
enfermagem. Aplicamos aos dados a Estatística Descritiva e a Estatística Analítica. Os principais
resultados evidenciam a existência de associação entre a metacognição e a interação. Também,
verificamos a possibilidade de atribuir uma relação de causalidade entre a metacognição e a
interação. Concluímos por apresentar e discutir: alguns elos entre a interação em ambientes virtuais e
a pesquisa em enfermagem, e sobre a metacognição como um instrumental facilitador da interação
em comunidades virtuais de enfermagem. Finalmente, são apresentadas algumas contribuições
gerais que o presente estudo pode oferecer para a aprendizagem e cuidado de enfermagem, e para o
incremento da interação em comunidades virtuais.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/MarcosAntonioGomesBrandao.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4649 [ Lilacs ID 449324 ]
OLIVEIRA, Sandra Rosana Correia. Desenvolvimento e validação de um software educacional
sobre administração de imunobiológicos injetáveis para o ensino da enfermagem. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOTTA, Maria Catarina Salvador da
RESUMO: O propósito deste estudo foi desenvolver e validar um software educacional com
características de tutorial e recursos de multimídia, sobre administração de imunobiológicos
injetáveis, para sua utilização no processo ensino-aprendizagem da Enfermagem, bem como discutir
sua validação. Pesquisa aplicada, com analise quantitativa dos dados. A metodologia utilizada
fundamentou-se na metodologia de desenvolvimento de software educacional de Santos (1999). Para
validar o tutorial foi utilizado o instrumento proposto por Borges (1998), onde participam especialistas
em informática educativa, professores e alunos de enfermagem. Resultados: O software V@cinação
foi desenvolvido por meio de ferramenta de apresentação PowerPoint. Contém exercícios e é
enriquecido com recursos de multimídia. Apresenta o conteúdo dividido em índices, a saber: Doenças
imunopreveníveis, administração de imunobiológicos, Sala de vacinação, Rede de Frios, ContraIndicações das Vacinas e Calendário Básico de Vacinação. Na discussão acerca da validação do
software, o feedback dos usuários proporcionou incentivo e idéias para utilização. Novos estudos são
necessários com ênfase na avaliação de software educacional desenvolvido por professores e
alunos.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/SandraRosanaCorreiaOliveira.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4650 [ Lilacs ID 449322 ]
SOUZA, Flávia dos Santos Lugão de. Indicadores da qualidade em enfermagem na síndrome
coronariana aguda. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2006. [111] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade Conceição
RESUMO: Indicadores da qualidade em enfermagem na síndrome coronariana aguda constitui o
tema do presente estudo de natureza qualitativa. Como objetivos apresentou: identificar e descrever
os principais procedimentos realizados pelas Enfermeiras da Unidade Coronariana (UCOR) relativos
aos cuidados prestados ao cliente com Síndrome Coronariana Aguda, submetido a Angioplastia
Transluminal Coronariana e; elaborar indicadores de enfermagem que permitam medir e avaliar a
qualidade dos cuidados prestados pelas Enfermeiras da UCOR a esse cliente. Inicialmente, foi
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realizada uma revisão bibliográfica sobre a teoria relacionada a esse estudo abordando-se,
essencialmente, questões relativas: à qualidade na assistência à saúde; aos indicadores da qualidade
na assistência à saúde e; à síndrome coronariana aguda. A seguir, foi aplicado um formulário de
pesquisa a 12 enfermeiras da UCOR de uma instituição de saúde de referência nacional na área
cardiológica que identificaram os seguintes procedimentos prioritários: 1. Monitorização cardíaca,
pressão não invasiva (PNI) e oximetria digital; 2. Inspeção do membro relacionado ao exame quanto:
coloração, sangramento, temperatura e perfusão tecidual; 3. Implementação do imobilizador
específico no membro do procedimento: Femural ou Radial; 4. Avaliação da recorrência de dor
torácica e anormalidades no ritmo cardíaco; 5. Realização de exame físico geral e direcionado para
sítio de punção e drogas em infusão. A partir do estudo e descrição dos objetivos desses
procedimentos foram elaborados 23 indicadores da qualidade da assistência de enfermagem, sendo
09 referentes à avaliação do desempenho quanto ao processo e 14 quanto ao resultado, conforme os
conceitos e fundamentos elaborados por Avedis Donabedian.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/FlaviaDosSantosLugaoDeSouza.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4651 [ Lilacs ID 488062 ]
PADOIN, Stela Maris de Mello. O cotidiano da mulher com HIV/Aids diante da (im)possibilidade
de amamentar: um estudo na perspectiva heideggeriana. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 195 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
RESUMO: Este estudo está inserido nas situações de cuidado em Enfermagem à mulher e sua
criança, destacando suas experiências e vivências como ser lançado no mundo-com-o-outro. A
pesquisa foi desenvolvida na abordagem fenomenológica a partir do pensamento de Martin
Heidegger, com o objetivo de compreender o sentido do ser da mulher com HIV/aids no cotidiano da
(im)possibilidade de amamentar. Como contexto da problemática estudada, consideraram-se não só
as circunstâncias individuais e sociais, os condicionantes da feminilidade e da masculinidade e a
situação da mulher-mãe portadora do HIV/aids, como também a convivência da criança com a aids e
as controvérsias em relação à alimentação infantil, em meio à evolução do movimento próamamentação e à produção do conhecimento da Enfermagem. O cenário para a produção dos dados
foi o Hospital Universitário de Santa Maria/RS. Foram utilizadas para análise 12 entrevistas, das 16
realizadas no período de setembro de 2004 a março de 2005. Na análise compreensiva, as mulheres
mostram-se com necessidade de entender como chegaram à condição de portadoras do HIV, fato
que as deixou desesperadas; com vivências e experiências em amamentar, mas com estranheza,
dificuldade, dor e tristeza pela (im)possibilidade. Sentem-se sozinhas e escondem a sorologia, pelo
medo do que os outros vão dizer, porém refletem que um dia terão que contar. No dia-a-dia como
mães, são cuidadosas e preocupadas com os/as filhos/as, conformadas com sua condição de ser
esposa, de ser portadora do HIV/aids. Mostram-se com necessidade de ajuda da família, dos amigos
e dos profissionais de saúde; têm medo da doença que as faz pensarem na morte e naquilo que pode
acontecer com seus/suas filhos/as; falam em esperança e na força que vem dos/as filhos/as, motivo
pelo que fazem o tratamento. Na análise interpretativa, a mulher mostra suas possibilidades
existenciais na cotidianidade, seu mundo da vida, sua historicidade, seu modo de ser-no-mundo
vivenciando a impessoalidade. Este ser-em-meio-aos-outros mostra o modo de ser da
inautenticidade. Mantém-se temerosa e regida pelo falatório, ocupando-se com a síndrome. Nesta
ocupação, mantém uma luta cotidiana na busca de ajuda, mostra as circunstâncias e o social em que
vive. Ela de-cai e se mantém nesta de-cadência como um modo tentador, tranqüilizante e alienante.
Sendo-si-mesma, em algum momento a temporalidade foi importante na singularidade, o tempo
próprio que emergiu, como possibilidade da autenticidade, se deu na convivência com os/as filhos/as.
Para algumas, a aids ainda é algo só seu, quando se mantém no não dito; porém, na maioria das
vezes, a aids deixou de ser algo que é só seu e passou a ser algo que diz respeito à sua família,
sendo parte do mundo-da-família. A mulher contribui neste estudo mostrando a necessidade de um
cuidado que a possibilite sair do “a gente” para ser si mesma. Será preciso apontar na implementação
de políticas públicas, seja no controle da aids, seja no aleitamento materno, o desenvolvimento de um
cuidado solícito, pautado na relação do ser-com autêntico, que possibilite à mulher a compreensão de
com o que e para que se ocupar em seu cotidiano. Traz à luz um cuidado que possibilita a
recuperação da escolha, que devolve a singularidade de ser, que ajuda a tornar-se, que liberta, que
permite colocar-se antes da situação para poder escolher ou decidir por si mesma, que indica a
anteposição libertadora.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/StelaMarisDeMelloPadoin.pdf ( Texto )
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Nº de Classificação: 4652 [ Lilacs ID 478399 ]
ABREU, Angela Maria Mendes. Mortalidade nos acidentes de trânsito na cidade do Rio de
Janeiro relacionada ao uso e abuso de bebidas alcoólicas. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 154 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, José Mauro Braz de
GRIEP, Rosane Harter
RESUMO: Os acidentes de trânsito representam relevante papel no conjunto das principais causas
de morbimortalidade no mundo contemporâneo. O presente estudo teve como objetivo descrever, a
mortalidade decorrente de acidentes de trânsito, registrados no IML, na cidade do Rio de Janeiro, e
investigar a sua relação com a alcoolemia apresentada nas vítimas. O estudo foi epidemiológico,
exploratório e descritivo. Analisaram-se os acidentes de trânsito no período de seis meses,
identificando-se dados relacionados com a mortalidade e a alcoolemia presente nas vítimas fatais de
trânsito que deram entrada no IML, no referido período. Foram identificados 4316 prontuários de
vítimas de causas externas. Desses, foram analisados 533 prontuários provenientes de vítimas de
acidentes de trânsito na cidade, que corresponderam a 12,3% do total de mortes registradas, no IML,
no período do estudo. A maioria dos óbitos por acidentes de trânsito aconteceu na faixa etária jovem
(média de idade 41 anos e desvio padrão 19 anos), masculina. Quanto ao tipo de acidente, verificouse que a maioria foi por atropelamento (60,6%). As áreas de planejamento (AP) da cidade com maior
número de acidentes com vítimas fatais concentraram-se nas Ap 1.0, 3.3, 4.0, 5.2 e 3.1. O exame de
alcoolemia foi avaliado em apenas 181 vítimas fatais (34,8%), sendo que, em 77 (42,5%), foi
detectado álcool no sangue, dos quais 17 (22,3%) apresentaram níveis de alcoolemia de 0,1 a 0,39g/l
e 76,5% alcoolemia ≥ 0,6g/l a acima de 2,0g/l. Quanto às características dos acidentes, observou-se
maior freqüência de realização do exame para o acidente do tipo colisão (49,5%), em fins de semana,
iniciando-se na sexta feira, com crescimento linear até domingo, prevalecendo o horário da
madrugada, seguido da noite. Quanto ao local do óbito, encontramos proporções significativamente
mais altas de realização do exame (69,9%) para os que vieram diretamente de via pública em
comparação com as vítimas que vieram do hospital (16,2%) com p<0,0001. Dessa forma, evidenciouse que o exame de alcoolemia foi prioritariamente realizado nas vítimas que vieram de via pública e
deram entrada no IML nas primeiras 12 horas após o acidente. A realização dos testes de alcoolemia
teve significativa relação com o tempo decorrido entre o acidente e óbito. Identificou-se, contudo,
grande perda de oportunidade de realização do exame para um grande número de vítimas vindas
diretamente de via pública nas primeiras 12 horas do acidente (50,1%). Evidenciou-se que os
acidentes de via pública são os mais graves e, quanto menor o tempo de morte, maior a freqüência
de níveis mais altos de alcoolemia. Observou-se maior detecção do álcool nos acidentes ocorridos na
área da Baixada (66,7%), a que se seguem os das AP 5.3 e os da Ap 4.0. A grande maioria das
variáveis estudadas (faixa etária, estado civil, escolaridade, raça/cor, tipo de acidente, turno, tipo de
veiculo, tipo de lesão e AP de residência e de óbitos) não estiveram associadas à detecção de
alcoolemia em nosso estudo. Conclui-se que, embora o teste de alcoolemia ainda não tenha a
abrangência desejada, o estudo detectou a presença do uso e abuso do álcool em parcela importante
dos óbitos por acidentes de trânsito no Município do Rio de Janeiro.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/AngelaMariaMendesAbreu.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4653 [ Lilacs ID 471259 ]
SOUZA, Patrícia de. O enfermeiro e a gerência na pesquisa clínica: um estudo sobre a sua
inserção. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2006. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: O estudo tem como objeto o mundo da pesquisa clínica, dentro da área de testagem de
medicamentos cardiológicos, mais especificamente a inserção dos enfermeiros em pesquisas
clínicas. Busquei descrever o processo de inserção do enfermeiro em pesquisa clínica; identificar as
dificuldades do enfermeiro para atuar em pesquisa clínica, a partir de seus discursos; analisar as
estratégias adotadas pelo enfermeiro para inserir-se e atuar em pesquisa clínica; discutir as
possibilidades de ampliação e/ou reconfiguração do campo de atuação profissional do enfermeiro, a
partir de sua inserção em pesquisa clínica. O referencial teórico teve como suporte os conceitos de
Pierre Bourdieu: espaço social, campo, habitus, poder simbólico, luta simbólica e capital cultural.
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Trata-se de um estudo de caso descritivo, com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram cinco
enfermeiros inseridos em pesquisa clínica, atuantes no Rio de Janeiro. Os cenários foram o Hospital
Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (HUPE/UERJ); Fundação
Oswaldo Cruz e Hospital Copa D'Or. A entrevista semi-estruturada foi o procedimento metodológico
adotado para a coleta de dados. A conclusão foi de que: a inserção dos enfermeiros em pesquisa
clínica é um tema novo para a categoria profissional; em geral, acontece mediante convite do
pesquisador principal (o médico) a partir de sua constatação da excelência da prática e da
capacidade profissional do enfermeiro; e que o tema deve ser objeto de enfoque durante os cursos de
graduação e/ou especialização em enfermagem (lato sensu).

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/PatriciaDeSouza.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4654 [ Lilacs ID 449327 ]
BARROS, Greice Aparecida Pires de Almeida Vieira. A criação do Distrito da Associação
Brasileira de Enfermagem em Volta Redonda-RJ: 1953-1956. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza histórico-social com abordagem dialética cujo objeto é
o processo de criação do Distrito da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) no município de
Volta Redonda, atualmente denominado de Regional ABEn-Volta Redonda. O recorte temporal
compreende o período de 1953 a 1956, sendo o marco inicial o ano de inauguração do Hospital da
Companhia Siderúrgica Nacional (HCSN) que foi a primeira sede do Distrito e, o final, o ano de
criação do Distrito da ABEn-Volta Redonda. Objetivos do estudo: descrever as circunstâncias de
criação do Distrito da ABEn-Volta Redonda, analisar as estratégias utilizadas pelas enfermeiras para
a criação do Distrito e discutir as repercussões da criação do Distrito nos avanços da enfermagem
enquanto profissão, no município de Volta Redonda, na década de 50. Fontes primárias: depoimentos
das enfermeiras que participaram da criação do Distrito da ABEn em Volta Redonda, o Livro
“Associação Brasileira de Enfermagem: 1926-1976”, de autoria de Anayde Corrêa de Carvalho, o
Livro “O serviço de enfermagem da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda”, de
Edmundo de Macedo Soares Silva e José Carlos Falcão Neto, os relatórios de Diretoria da
ABEn/Nacional e as atas de reunião de diretoria da ABEn/RJ. A análise e discussão dos achados
foram realizadas à luz dos conceitos de Antonio Gramsci e possibilitou compreender que a criação do
Distrito da ABEn-Volta Redonda está ligada à criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941,
um marco rumo à emancipação econômica do país. O estudo demonstrou ainda que foi um
movimento sócio-político das enfermeiras do hospital, que possibilitou dar visibilidade à profissão na
região do Médio-Paraíba. Este movimento decorreu de uma reflexão crítica, ainda que de maneira
incipiente e corporativa, sobre as condições da assistência de enfermagem oferecida à sociedade.

Acesso ao texto integral:
http://teses.ufrj.br/EEAN_M/GreiceAparecidaPiresDeAlmeidaVieiraBarros.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4655 [ Lilacs ID 449326 ]
CORRÊA, Christina F. Biossegurança em uma unidade de terapia intensiva: a percepção da
equipe de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2006. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DONATO, Marilurde
RESUMO: Este estudo teve com objeto a percepção da equipe de enfermagem acerca da
importância de adotar e implementar medidas de biossegurança em uma unidade de terapia intensiva
(UTI); como questão norteadora: a equipe de enfermagem percebe a importância das medidas de
biossegurança na UTI?, e como objetivos: descrever as medidas de biossegurança adotadas pela
equipe de enfermagem durante a assistência prestada em UTI; identificar a percepção da equipe de
enfermagem acerca da importância da adoção e implementação das medidas de biossegurança
durante a assistência prestada em UTI; analisar as possibilidades de implementação, pela equipe de
enfermagem, de medidas de biossegurança durante a assistência prestada em UTI. Como suporte
teórico da pesquisa foi adotado o conceito de biossegurança; a análise das Normas
Regulamentadoras nºs. 17 e 32; a legislação sobre biossegurança; a caracterização de uma unidade
de terapia intensiva e a importância da promoção da saúde do trabalhador no que diz respeito às
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medidas de biossegurança. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva, com
abordagem qualitativa, cujo cenário de estudo foi uma UTI de uma Instituição de saúde da rede
privada do município do Rio de Janeiro e os sujeitos, vinte e nove profissionais de enfermagem,
sendo sete enfermeiros e vinte e dois técnicos de enfermagem, do total de quarenta e quatro lotados
no setor. Os instrumentos de coleta de dados foram: roteiro de entrevista semi – estruturada e
observação sistemática das atividades desenvolvidas na UTI, com o registro em diário de campo. A
análise e interpretação dos dados foi realizada através da análise de conteúdo de Bardin. As três
categorias encontradas foram: medidas de biossegurança adotadas pela equipe de enfermagem;
percepção da equipe de enfermagem em relação à importância da adoção e implementação das
medidas de biossegurança; possibilidades de intervenção para a adoção e implementação das
medidas de biossegurança. O estudo concluiu que a percepção deve levar em consideração a
captação de conhecimento como promoção da coordenação da conduta, inferindo-se que a adoção e
a implementação das medidas de biossegurança na UTI não foram suficientemente profundas devido
a pouca discussão e a desinformação acerca do tema, visto que se restringiram basicamente a
utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI's), lavagem das mãos e cuidados com
perfuro-cortantes ela equipe de enfermagem. Como sugestão, destaca-se a importância de que a
Direção Geral, a Gerência de Enfermagem e o Setor de Segurança no Trabalho continuem envidando
esforços para promover e prevenir os problemas relacionados ao ambiente de trabalho, aliados ao
envolvimento e comprometimento da equipe de enfermagem para que os acidentes de trabalho e a
aquisição de doenças ocupacionais possam ser minimizados.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/ChristinaFCorrea.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4656 [ Lilacs ID 449328 ]
OSÓRIO, Cácia Mônica. Representações sociais acerca da amamentação para mulheres que
interromperam precocemente o aleitamento materno exclusivo: um estudo de enfermagem. Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo
RESUMO: Esta pesquisa trata das representações sociais acerca da amamentação de mulheres que
interromperam precocemente o aleitamento materno exclusivo (AME). Como referencial teórico,
utilizou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) segundo Serge Moscovici e Denise Jodelet.
Foram entrevistadas 30 mulheres atendidas no Programa Saúde da Família do município de Resende
(RJ), incluindo 15 que não trabalhavam fora (grupo Ntr) e 15 que trabalhavam fora (grupo Tr), que
haviam interrompido o AME antes dos seis meses de vida do bebê. Coletaram-se os dados através
de um Teste de Associação Livre de Idéias (ALI) e entrevista semi-estruturada. Os dados coletados
nas entrevistas foram processados pelo programa ALCESTE e, posteriormente, analisados segundo
a análise de conteúdo de Bardin. A categoria "prazer, amor e carinho" emergiu como representação
hegemônica em ambos os grupos. A categoria "saúde do bebê" foi mais relevante no grupo Ntr e
ancora a amamentação no processo saúde-doença. O leite materno foi objetivado como "remédio" e
"vacina". O grupo Ntr se referiu à questão da sobrecarga imposta pelo AME em seu cotidiano como
um fator determinante na sua interrupção; no grupo Tr, somado a isso, o retorno ao trabalho foi citado
majoritariamente. Quanto ao ato de "tirar do peito", o grupo Ntr se referiu ao prejuízo nutricional para
o bebê, enquanto que o grupo Tr fez referência à quebra de vínculo, fato explicado pela ruptura do
elo de ligação entre a mãe-trabalhadora e a criança. Conquanto as mulheres em ambos os grupos
entrevistados reconheçam os benefícios do aleitamento materno, a questão da exclusividade não é
valorizada. A prática da amamentação deve ser entendida dentro do contexto psicossocial da mulher.
Dessa forma, os estudos baseados na TRS revelam essa questão sob o prisma dessa mulher e
permitem compreendê-la em toda a sua complexidade.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CaciaMonicaOsorio.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4657
DOURADO, Viviani Guilherme. Gravidez de alto risco: a vida e a morte entre os significados da
gestação. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2005. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
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RESUMO: A gravidez é um evento essencialmente fisiológico na vida da mulher, mas caracteriza-se
por provocar variadas alterações físicas e emocionais que requerem adequada assistência pré-natal
e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, especialmente para as gestantes de alto risco. O
objetivo deste estudo foi compreender a experiência de mulheres que vivenciam a gestação de alto
risco, atendidas em um serviço de pré-natal de referência. A população estudada foi constituída de 12
gestantes que apresentavam, no mínimo, uma intercorrência clínica e que estavam realizando
acompanhamento pré-natal de alto risco no Ambulatório do Hospital Universitário de Maringá (HUM).
O instrumento utilizado nas entrevistas foi um roteiro semi-estruturado e previamente testado. O
estudo percorreu os caminhos metodológicos da pesquisa qualitativa, sob o enfoque do discurso
emitido pelas gestantes, segundo a abordagem metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC),
por meio do Software QualiQuantiSoft. O delineamento da pesquisa foi mediante a análise do
discurso relacionado a aspectos do encaminhamento da gestante ao serviço de referência, sua
programação e desejo sobre a gestação a curso, o conhecimento dos problemas de saúde e sua
influência sobre a gestação e, a vivência da gestação de alto risco do início até o momento da
entrevista. Os resultados revelaram temas relacionados a dificuldades enfrentadas no que diz
respeito ao acesso e atendimento pré-natal, acontecimento de gestações não programadas, pouco
conhecimento com relação ao problema de saúde e sua influência na gestação e diversos
sentimentos, incluindo o medo pela integridade física e expectativa da própria vida e do filho que
estão gestando. Estes achados demonstram a necessidade de uma melhoria da assistência prestada
à gestante de alto risco por intermédio de uma equipe multidisciplinar, em especial a de enfermagem.
Pôde-se concluir que as experiências vivenciadas e relatadas pelas mulheres, com relação à
maternidade e ao filho, sofreram influência da gestação de alto risco, evidenciando que é preciso
estar atento para as revelações dessas gestantes.

Acesso ao texto integral:
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PINHO, Maria Carla Vieira. Avaliação do Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero e de
Mama em Londrina-PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2005. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a qualidade do Programa de Controle do Câncer do Colo do
Útero e de Mama em Londrina – PR, abordando aspectos de recursos humanos, físicos e
organizacionais, atividades desenvolvidas na relação entre os profissionais de saúde e as mulheres,
além da satisfação das usuárias. Foram selecionadas quatro Unidades Básicas de Saúde, duas de
maior e duas de menor cobertura do exame citopatológico. Entrevistaram-se 72 sujeitos, sendo seis
gestores, 15 profissionais e 51 usuárias. Para análise dos dados foram elaborados quadros temáticos
que permitiram visualizar as respostas proferidas pelos entrevistados. Os resultados mostraram que
não há apropriação das diretrizes do Programa pelo gestor municipal, pelos coordenadores das
unidades e pelos trabalhadores. O abastecimento do material faz-se de forma regularizada, o controle
laboratorial é pouco conhecido e os coordenadores não conhecem os sistemas de informações e a
importância dos pactos de indicadores da atenção básica. As capacitações profissionais e protocolos
clínicos não seguem padrões. Nas unidades investigadas pôde ser verificado que a cobertura maior
ou menor de exames citopatológicos não aparenta ser influenciada pela existência de rotinas, pela
adequação da estrutura física, pelo monitoramento das mulheres e pelo atendimento recebido pelas
usuárias. A forma de divulgação no Programa na própria unidade, o envolvimento de todos os
profissionais lotados na unidade, a rotina com que mulher realiza anualmente o exame, entre outros
fatores, indicam influenciar na alta cobertura. Para 40 (78,4%) mulheres o atendimento recebido
atendeu plenamente as expectativas e 23 (45,09%) informaram que na consulta não receberam
qualquer tipo de informação. A falta de integração entre profissionais da unidade e os que atuam no
Programa Saúde da Família, o acúmulo de função das enfermeiras, a deficiência de ações educativas
podem contribuir para a baixa cobertura de exames citológicos.

Acesso ao texto integral:
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CARVALHO, Ariana Rodrigues Silva. Investigação acerca das orientações para o cuidado no
pós-operatório de revascularização miocárdica. Maringá. Universidade Estadual de Maringá.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. [184] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: É importante que o enfermeiro esteja preparado para orientar o paciente em todos os
períodos operatórios, incluindo a alta hospitalar, sendo que a comunicação efetiva entre o pacientefamília-profissionais da saúde é primordial para um pós-operatório de qualidade. O presente estudo,
do tipo exploratório-descritivo, objetivou investigar as orientações oferecidas aos pacientes
submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica (RM) na alta hospitalar. Contou-se com a
amostragem por conveniência de 23 sujeitos, incluindo todos os pacientes cirúrgicos
revascularizados, que retornaram em primeira consulta de acompanhamento no ambulatório e no
consultório médico, mesmo tendo se submetido a outras cirurgias concomitantes à RM. A coleta dos
dados foi realizada no período de maio a agosto de 2005, em um hospital público-privado situado em
um município do Oeste do Estado do Paraná. Para a obtenção dos dados, utilizou-se um questionário
com perguntas abertas, mistas e fechadas construído pela pesquisadora e analisado por experts no
tema. Foram cumpridas as exigências da Resolução n.o 196/96 - CNS. Dentre os resultados obtidos,
destacam-se que 18 (78,3%) eram homens; 17 (74%) pacientes gostariam de obter informações
esclarecedoras sobre como se cuidar em casa; 13 (57%) receberam orientação na alta, geralmente
pelo médico, porém sem haver o cuidado de informar os conteúdos básicos a cada um. As
orientações foram consideradas fáceis por 10 (44%) pacientes, apesar de não saberem explicar o
porquê foram consideradas assim, 9 (39%) pacientes consideraram difíceis de memorizar devido a
grande quantidade de informações; 4 (17%) não receberam orientação. Dentre os sujeitos, 10
(43,5%) não lembravam das orientações recebidas, 8 (34,5%) disseram lembrar totalmente; 4 (17,4%)
não receberam orientação; 1 (4,3%) lembra parcialmente das orientações. 17 (74%) participantes da
pesquisa acreditavam que as orientações por escrito facilitariam a sua lembrança no domicílio. Com
base nos resultados, foi elaborado um Manual de Orientações para o cuidado no período pósoperatório tardio de RM, reforçando a importância da comunicação em todos os períodos operatórios,
salientando a necessidade da presença do enfermeiro nos processos de cuidados e nas orientações
ao paciente durante todo perioperatório.

Acesso ao texto integral:
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GENOVEZ, Christyna Beatriz. Banco de leite humano: uma análise das diferenças entre as
doadoras adultas e adolescentes, no ano de 2004. Maringá. Universidade Estadual de Maringá.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: Atualmente a problemática da gravidez na adolescência tem assumido proporções
significativas e, neste estudo, o grupo de adolescentes é bastante expressivo e as doadoras de leite
humano ordenhado (LHO) apresentaram entre si diferenças etárias, culturais e sócio-econômicas,
que exigem dos profissionais de saúde habilidades para saber lidar com estas condições peculiares.
Neste sentido, este estudo objetivou realizar a análise do perfil da população, salientar as diferenças
entre doadoras adultas e adolescentes, verificar o tipo de coleta mais freqüente e se a doação de
LHO corresponde às preconizadas pela Portaria 322/88. Este é um estudo transversal, analítico,
realizado no Banco de Leite Humano (BLH) de Maringá-Pr. A população do estudo foi constituída
pelo total de doadoras cadastradas no ano de 2004 (443) e a fonte de dados foi a Ficha de Inscrição
de Doadoras. Foram analisadas variáveis sócio-econômicas, demográficas, perinatais e relacionadas
à doação de leite humano. A variável idade foi dividida em doadoras adolescentes (<20 anos) e
adultas (>=20anos) sendo a condição de ser doadora adolescente considerada como variável
dependente; foram testadas interações e diferenças entre esta e as outras variáveis do estudo.
Observou-se freqüência de 16,35% de adolescentes, encontrando-se associação estatisticamente
significativa (p<0,001) entre mulheres adolescentes e baixa renda familiar, viver sem companheiro,
prematuridade e parto cesáreo. Concluiu-se que as doadoras adolescentes necessitam de
atendimento diferenciado e maior incentivo à prática do aleitamento materno por apresentarem
condições sócio-econômicas e perinatais desfavoráveis.

Acesso ao texto integral:
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MOLINA, Maria Aparecida Salci. Enfrentando o câncer em família. Maringá. Universidade Estadual
de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2005. 250 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: O objetivo deste estudo foi construir uma referência teórica representativa das mudanças
ocorridas no contexto familiar após o diagnóstico de câncer na mulher. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa que utilizou como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada
no Dados “Grounded Theory” como referencial metodológico, com base na seguinte questão
norteadora: O que mudou em seu contexto familiar após o diagnóstico de câncer? Os informantes do
estudo, 10 mulheres com idade entre 27 a 50 anos e 10 familiares que foram indicados por elas como
significantes em sua vivência com o câncer, foram selecionados a partir do cadastro em uma clínica
de radioterapia do município de Maringá-PR. Para a composição do primeiro grupo amostral,
consideramos única e exclusivamente o fato de a mulher estar enfrentando um tratamento para o
câncer, independente do tipo de câncer, sua localização, estadiamento e período de tratamento, pois
buscávamos a compreensão sobre os significados diante das mudanças percebidas no contexto
familiar após o diagnóstico da doença. Os outros grupos amostrais foram constituídos a partir da
estrutura teórica que estava sendo construída e estão constituídos por mulheres com recidiva da
doença e mulheres que se encontravam em remissão da neoplasia há mais de cinco anos. A coleta
de dados ocorreu no período de março a novembro de 2005, utilizando como técnicas a observação
cuidativa e a entrevista aberta. Os encontros ocorreram nos locais escolhidos pelos informantes. Para
a análise dos dados, adotamos o método de comparação constante. A participação em vários
momentos da vida das mulheres e familiares na vivência com o câncer permitiu-nos a compreensão
dessa experiência, que resultou na construção da trajetória percorrida após o diagnóstico de câncer
nessa população, bem como identificamos as principais mudanças ocorridas nesse contexto, após
esse novo evento, que estão expostos na teoria substantiva desenvolvida “enfrentando o câncer em
família”. Durante as interpretações, foi possível compreendermos que esse fenômeno é constituído
por três processos distintos que se inter-relacionam, sendo eles: descobrindo a doença, que
caracteriza-se como uma fase de conflito emocional com a descoberta do diagnóstico da doença;
percebendo mudanças após o diagnóstico de câncer, que pontua as adulterações no seio familiar que
envolvem vários aspectos da vida, entre eles, orgânicos, sociais, emocionais, psicológicos e
espirituais; e tendo que conviver com o câncer, que compreende adaptar-se ao viver no mundo com
as recordações dos processos anteriores, porém buscando adaptar-se a cada dia a um novo estilo de
vida. Independentemente da maneira como as mulheres e seus familiares experienciam esses
processos, cada um deles só ocorre após a vivência do processo anterior, caracterizando a existência
da teoria que possibilita aos profissionais da saúde visualizar a necessidade dessa população nas
diferentes fases e repensar uma assistência de enfermagem direcionada à problemática vigente.

Acesso ao texto integral:
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NOGUEIRA, Luciana de Alcântara. Jovens no contexto da violência e da sexualidade: estudo de
caso. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2005. [87] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BELLINI, Luzia Marta
RESUMO: Estudou-se um grupo de adolescentes do abrigo provisório municipal de Maringá - PR que
apresentavam comportamento sexual precoce com práticas sexuais consentidas ou não. neste
sentido, seguiram-se as orientações metodológicas de Lukde e André (1986) para o estudo de caso.
os referenciais teóricos foram os estudos de Claudia Fonseca e de Marcelo Medeiros. a coleta das
informações foi realizada junto ao abrigo provisório municipal de Maringá – PR, durante dois meses.
fizemos visitas três dias da semana, no inicio meio e final da mesma. seis adolescentes com idades
de 14 a 16 anos totalizaram a amostra para este estudo. entrevistamos os jovens em dias diferentes
sempre levantando as mesmas questões. as perguntas foram 1) você pode me contar sua primeira
experiência sexual? 2) houve consentimento das duas partes? 3) onde aconteceu? 4) usaram
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preservativos? 5) o parceiro era namorado ou um “ficante”? como resultado obteve-se: os seis
adolescentes iniciaram a prática sexual entre oito e treze anos de idade, em geral com alguém que
gostavam muito. vivem as amizades e as experiências amorosas intensamente compensando suas
inúmeras carências. a desestruturação familiar é visível. alguns deles nem sequer conheceram ou
foram criados pelos pais. sofrem desde a infância o abandono e o descaso. desde pequenos,
visualizaram o uso e tráfico de drogas pelos adultos da família e incorporaram estes vícios à própria
vida. Vivenciaram a desagregação de suas famílias e tiveram que “aprender a se virar”. os seis
jovens do abrigo provisório municipal são o retrato da desigualdade social. vivem em situações
subumanas, como se fossem uma subespécie humana, pois não possuem família, casa para a
preservação da saúde do corpo e da mente. a fala e as ações dos jovens do abrigo municipal nos
fazem acreditar que a sexualidade significa para eles uma fuga dos problemas vivenciados.
Demonstram grande interesse pelo sexo. não existem regras para o exercício da sexualidade nem
uma idade adequada para o início da prática sexual. estes adolescentes, como tantos outros que
dividem suas vidas entre a rua e instituições, não tiveram o mesmo aprendizado em relação à vida
sexual que os jovens de classe média. não se pode afirmar que a sexualidade para estes jovens seja
vivenciada como violência. pode-se caracterizar que a sexualidade, para os seis jovens, é fonte de
autonomia e quase a única de prazer na vida que levam.

Acesso ao texto integral:
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ALMEIDA, Maria Inez. Infecções hospitalares causadas por Staphylococcus Aureus em um
hospital de ensino. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2006. 66 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEDENDO, João
RESUMO: Este estudo teve como objetivo geral determinar a prevalência de Staphylococcus aureus
na etiologia das infecções hospitalares em um hospital de ensino, no período de 2001 a 2004,
enfatizando o perfil de susceptibilidade frente aos antimicrobianos. As informações são procedentes
do “Banco de dados das infecções hospitalares” e “Banco de dados dos resultados de exames do
sistema automatizado (MicroScan®)”. Foram avaliadas 74 cepas de Staphylococcus aureus
resistentes a oxacilina referentes ao ano de 2004. A taxa de infecção hospitalar geral foi de 5,8%. A
taxa de infecção hospitalar por Staphylococcus aureus oxacilina resistente foi de 11%. As amostras
de Staphylococcus aureus apresentaram um amplo espectro de resistência frente aos
antimicrobianos avaliados. A prevalência média de resistência a oxacilina foi de 70,75%; não se
observou resistência a vancomicina. Os principais sítios de infecções hospitalares por
Staphylococcus aureus oxacilina resistente foram sítio cirúrgico (9,75%), corrente sangüínea (8,75%),
pneumonia (6,0%), infecções de pele/tecidos moles (3,5%) e infecções urinárias (1,25%). A técnica
de diluição em ágar apresentou resultados diferentes daqueles obtidos através do método
automatizado (MicroScan®) na detecção de amostras de Staphylococcus aureus resistentes a
oxacilina. Houve concordância nos resultados da técnica de diluição em ágar e o método
automatizado na avaliação da susceptibilidade ao antimicrobiano vancomicina.

Acesso ao texto integral:
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ARÊAS, Márcia Maria Marino. Sondagem vesical: efeito de um treinamento experimental com
discentes de enfermagem. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
RESUMO: Pesquisa quase experimental de grupo-controle não equivalente, com a finalidade de
avaliar um tratamento experimental relacionado à realização da técnica Sondagem Vesical de
Demora em pacientes do sexo feminino, por acadêmicos de graduação em Enfermagem. Foram
selecionados aleatoriamente 12 acadêmicos de ambos os sexos, matriculados na disciplina
Fundamentos de Enfermagem, de uma faculdade de enfermagem particular, localizada na região
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noroeste do Estado do Paraná, que não haviam tido experiência anterior com a técnica. Os
acadêmicos foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 6 acadêmicos: experimental e
controle. Esses grupos se submeteram a uma aula prática convencional e pré-teste. O grupoexperimental passou por tratamento experimental em que se utilizou o roteiro instrucional dividido em
três fases (pré, trans e pós-procedimento). Todas estas etapas foram realizadas no Laboratório de
Ensino de Enfermagem - LEPEN. O pós-teste para os dois grupos foi aplicado um mês após o
treinamento do ultimo acadêmico pertencente ao grupo-experimental. Comparando os resultados das
tabelas dos dois grupos no pré e pós-teste, relacionados à avaliação do estado do paciente,
constatou-se que o grupo-experimental, no pós-teste apresentou uma pequena melhora na realização
do procedimento. Na fase preparo do material, houve uma pequena redução no número de erro no
pós-teste do grupo-experimental 31(29%) comparado ao pós-teste do grupo-controle 35(42%).
Quanto ao procedimento técnico, observou-se que o grupo-controle apresentou o maior número de
erros no pré-teste 97(54%) e no pós-teste 108(60%), comparado ao grupo-experimental 77(43%) e
pós-teste 48(27%). Comparando os resultados do grupo-controle com o experimental, observou-se
uma boa melhora do grupo-experimental em relação à técnica Sondagem Vesical de Demora - SVD,
porém houve uma pequena melhora, comparando-se os testes do grupo-experimental. Em relação
aos cuidados de enfermagem não houve diferença entre o pré e pós-teste, nos grupos-controle e
experimental. Na avaliação feita pelos acadêmicos do grupo-experimental sobre o treinamento
realizado, todas as respostas foram favoráveis em relação ao método utilizado. Conclui-se que
embora as diferenças constatadas entre os grupos e a avaliação do grupo-experimental sobre a
metodologia utilizada, justificam o investimento feito no ensino prático em laboratório de enfermagem.
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OLIVI, Magali. Comportamento e conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis em
população com 50 anos e mais de idade. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thais Aidar de Freitas
RESUMO: O objetivo deste estudo foi descrever o comportamento sexual e o conhecimento sobre
doenças sexualmente transmissíveis e a síndrome da imunodeficiência adquirida (DST/aids) em
população com 50 anos e mais de idade, no município de Cuiabá - MT As DST estão entre os
problemas mais comuns de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, a epidemia da Aids,
apresentou quatro momentos distintos marcados pela infecção majoritária entre homossexuais e
bissexuais masculino; pelo incremento da categoria dos drogaditos; juvenilização e
heterossexualização da epidemia; pelo avanço acentuado da transmissão entre as mulheres e a
conseqüente transmissão vertical, e o atual momento da epidemia, onde se assiste um avanço da
Aids nas pessoas acima de 50 anos de idade. Questionário auto-aplicado foi respondido por uma
amostra de 165 servidores da Secretaria Estadual de Saúde de Cuiabá – MT. Para a tabulação dos
dados, foi utilizado o programa Statistica 6.0. e para a análise estatística foram usados o teste quiquadrado com nível de significância 5% além da análise de regressão logística. A maioria dos
servidores foi do sexo feminino (61%); quanto à escolaridade 45% tinham nível superior e 44,4%
referiram renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. Quanto ao comportamento sexual, 62,4% dos
entrevistados referiram ter parceiro fixo; os homens utilizaram o preservativo 1,6 mais vezes que as
mulheres e tinham atividade sexual 1,7 mais vezes que as mulheres; 83,1% dos entrevistados não
utilizaram preservativos na última relação sexual. Quanto ao conhecimento, todos afirmaram saber o
que é DST; 88% das mulheres e 93% dos homens afirmaram que o preservativo previne DST/aids e
54,6% das mulheres e 50,8% dos homens achavam possível contrair uma DST. A análise de
regressão logística mostrou que a percepção de risco está associada à não utilização do preservativo
na última relação sexual e à afirmação de que qualquer pessoa pode contrair DST/aids. Os
resultados concluem que o conhecimento sobre DST/aids não modificou o comportamento quanto ao
uso de preservativo nas relações sexuais da população estudada.

Acesso ao texto integral:
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MIGUEL, Maria Emília Grassi Busto. Velhice, cuidado e dependência: concepções de cuidadores
de idosos asilados em uma instituição de Maringá-PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Meyre Eiras de Barros
RESUMO: Hoje, o envelhecimento da população mundial é fato incontestável. No entanto, em alguns
países não tem havido tempo hábil para a sociedade se preparar para conviver com essa realidade,
como é o caso do Brasil. O atendimento às necessidades da pessoa idosa demanda, então,
reorganização e reestruturação dos serviços de saúde, o que inclui capacitação de recursos
humanos. Particularmente nas instituições de abrigo, a qualidade do cuidado se mostra
comprometida, uma vez que na maioria das vezes é realizado por profissionais leigos, atendentes ou
auxiliares de enfermagem sem formação para o cuidado gerontológico. A fim de contribuir para a
melhoria do atendimento, na área, este estudo, de caráter exploratório, tem o objetivo de analisar
concepções de dependência e cuidado, na velhice, entre cuidadores formais de idosos, em uma
instituição asilar do município de Maringá (PR). A população em estudo é constituída de dez
profissionais (um enfermeiro, quatro técnicos, três auxiliares e dois atendentes de enfermagem). A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas e
transcritas, com posterior elaboração de um protocolo de respostas, de onde se originaram as
categorias temáticas. O marcador psicológico é o mais valorizado para se delimitar a velhice, que fica
então condicionada a modo de pensar, comportamentos e atitudes frente à vida, e a estado de
espírito da pessoa. As condições de saúde, assim como a dependência, também são citadas como
fatores que podem acelerar ou retardar o início dessa fase. Os preconceitos e a visão estereotipada,
a respeito, ficam evidenciados, diante da freqüente citação de aspectos negativos, em detrimento dos
aspectos positivos. A dependência é considerada como um acontecimento natural e esperado,
associado ou não às doenças, e que pode levar a limitações. Maior importância é atribuída à
dependência psicológica/afetiva, e a maioria dos cuidadores reconhece que na prática do cuidado
diário é criada uma dependência comportamental nos idosos. A concepção de cuidar/cuidado
envolve, para os entrevistados, o atendimento às necessidades básicas do ser humano, levando-se
em conta os aspectos biopsicossociais e espirituais, e exige que manifestações de amor, respeito,
carinho, compreensão, paciência, entre outras, sejam intensificadas. No entanto, pelos relatos
apresentados, a prática do cuidado parece estar fortemente centrada no cumprimento das tarefas
impostas pela rotina institucional, privilegiando-se o atendimento das necessidades biológicas. A falta
de recursos humanos constitui a maior dificuldade para a realização do cuidado e contribui,
sobremaneira, para criar ou manter a mencionada dependência comportamental. Fica evidente que a
falta de conhecimento específico, assim como os preconceitos e a visão estereotipada da velhice,
mais as deficientes condições de trabalho, entre outros fatores, podem levar ao aumento da
dependência e à restrição da autonomia, bem como podem interferir na qualidade do atendimento.
Dessa forma, o conhecimento das diferentes realidades de cuidados assume papel fundamental no
planejamento e na implementação de programas de capacitação de recursos humanos, e na
transformação da qualidade das relações hoje estabelecidas, com vistas ao envelhecimento saudável
da população.
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UMPIERREZ VIEIRA, Maria Cristina. Sentimentos, saberes e fazeres do cuidador principal do
idoso com câncer. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2006. [220] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Oseias Guimarães de
MARCON, Sonia Silva
RESUMO: A transição demográfica no mundo resultou em alterações no quadro de morbimortalidade da população, caracterizado pelo aumento da incidência de doenças crônicas, entre elas
o câncer. O idoso acometido desta patologia, ao enfrentar perdas não só em nível físico, como
também emocional e social, requer maior apoio e atenção da família. Assim, este estudo tem como
objetivo compreender as representações da cuidadora familiar principal sobre o câncer, o cuidado e o
idoso; identificar os aspectos afetivos relacionados com o desenvolvimento do papel de cuidador
principal, bem como identificar seu modo de agir ao cuidar do idoso no âmbito domiciliar. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa que utilizou como referencial a teoria das representações sociais por
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considerar que ela vem ao encontro da necessidade de compreender melhor o universo dos
sentimentos, conhecimentos e ações da cuidadora principal. As informantes foram quatro mulheres
que tinham vínculo familiar com os idosos, selecionadas a partir dos prontuários de um ambulatório
de oncologia do município de Guarapuava, Paraná. A coleta de dados ocorreu no domicílio no
período de março a novembro de 2005, utilizando como técnica a entrevista semi-estruturada e como
metodologia a observação participante que se desenvolveu em quatro fases: observação primária ou
inicial; observação inicial com alguma participação; participação com alguma observação e
observação reflexiva. Para análise dos dados, adotamos o método de análise temática proposta por
Minayo (1999). A participação em vários momentos da vida cotidiana destas cuidadoras possibilitou
compreender suas percepções e experiências. Os dados estão apresentados em três grandes áreas
de reflexão: o que pensam as cuidadoras principais sobre o cuidado ao idoso portador de câncer;
aspectos afetivos envolvidos no cuidado e o uso de práticas terapêuticas domiciliares. Na primeira
área de reflexão o processo de adoecer foi representado a partir das causas identificadas pelas
cuidadoras e dos significados que lhe foram atribuídos: o câncer como ameaça de morte, símbolo da
fragilidade humana, anúncio de perdas acumulativas e expressão dos desejos da pessoa; os
significados atribuídos ao cuidado estiveram relacionados com a motivação para perseverar no papel
de cuidadora principal e o idoso foi representado a partir dos vínculos estabelecidos com a cuidadora
antes do início do processo de adoecer e posteriormente à perda de independência e autonomia. Na
segunda área de reflexão foram identificadas as dificuldades para desenvolver o cuidado e os
benefícios associados ao papel de cuidadora principal. Na última área de reflexão, constatamos que,
no contexto domiciliar, foram integradas práticas informais, formais e populares do cuidado. O estudo
revelou que as representações sobre o câncer estão estreitamente relacionadas com as práticas
terapêuticas domiciliares e os significados atribuídos ao cuidado com a percepção das dificuldades e
dos benefícios associados ao papel de cuidadora principal. Foi possível apreender que no espaço
domiciliar são mobilizados saberes do senso comum, crenças religiosas e conhecimentos
biomédicos. Buscando a integração dos diferentes cenários do cuidado e percebendo que o sistema
formal vem se mantendo à margem das práticas domiciliares, identificamos a necessidade de que
os profissionais de saúde desenvolvam a capacidade de entrar e aprender no mundo daqueles que
convivem com o câncer, independente do quão doloroso e desafiante isso possa parecer. O contexto
do cuidado domiciliar também mostra alguns desafios éticos ao sistema formal, pois coloca em
evidência a importância da participação da família na decisão do tratamento do idoso com câncer, já
que as cuidadoras principais julgam que faz parte da sua responsabilidade esta participação, por
outro lado, questiona a interpretação de que o cuidado fornecido pelo sistema formal visa atender às
necessidades afetadas do idoso com câncer, pois na realidade, constatamos que a cuidadora
principal necessita procurar recursos na família, na comunidade, no sistema formal e popular para
atender às demandas de um cuidado integral, o que revela que nenhum sistema isolado consegue
atingir este objetivo.

Acesso ao texto integral:
http://www.pse.uem.br/dis2004/Maria%20Cristina%20Umpierrez%20Vieira%20ME%20PSE%20UEM.pdf
Nº de Classificação: 4668
FELIPES, Lujácia. Concepções sobre a saúde e doença: um estudo envolvendo usuárias de uma
unidade do Programa Saúde da Família. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOMANIK, Eduardo Augusto
RESUMO: A bacia do rio Paraná é uma das mais importantes do Brasil e merece ser estudada não
só pelos seus aspectos físicos e biológicos, mas também pela especial atenção à sua população. Em
função a sua importância, vários estudos vêm sendo realizados neste local, servindo de dados e
subsídios para o desenvolvimento do presente trabalho. Foi realizado um estudo no município de
Porto Rico, localizado na região noroeste do estado do Paraná, às margens do rio Paraná. Este
estudo tem como objetivo conhecer e compreender as concepções sobre o processo saúde-doença
que norteiam ações dos profissionais e usuárias dos serviços de saúde, inseridos na Unidade do
Programa Saúde da Família de Porto Rico. Trata-se de um estudo descritivo exploratório,
fundamentado na Teoria das Representações Sociais. O estudo foi desenvolvido em três partes. Na
primeira, realizou-se um estudo sobre os motivos de consultas médicas da UPSF de Porto Rico,
sendo coletado dados referentes aos atendimentos referente aos meses de maio, junho, julho e
agosto de 2004. Na segunda parte, foram realizadas observações, a partir do acompanhamento
presencial das rotinas (atividades na unidade e visitas domiciliares aos moradores da região
estudada) e conversas com os profissionais. Na terceira parte, utilizou-se a Teoria das
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Representações Sociais, para procurar compreender as concepções compartilhadas sobre saúde e
doença pelas usuárias que mais freqüentavam a Unidade do Programa Saúde da Família de Porto
Rico. Para a análise dos dados, utilizou-se o referencial teórico da análise de conteúdo de Bardin. Os
resultados mostram que tanto a presença da doença, quanto às dificuldades para a sua cura, são
vistas como normais e quase que inevitáveis. Apesar da busca por novos avanços na compreensão
da saúde e da doença, numa concepção que leve em consideração o ser humano, em seus aspectos
bio-psico-sociais e cognitivos, a visão dos profissionais da Unidade e dos usuários ainda está
centrada essencialmente na identificação e no tratamento das doenças. Prática embasada no modelo
biologicista. Com os dados colhidos, concluiu-se que, tanto os profissionais, como os usuários da
Unidade do Programa Saúde da Família, dedicam-se principalmente à cura das doenças já
manifestadas, ao invés da prevenção ou à promoção da saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.pse.uem.br/dis2004/Lujacia%20Felipes%20ME%20PSE%20UEM%20.pdf
Nº de Classificação: 4669
FERRER, Ana Lucia Mendes. Vacinação contra a influenza: redução na hospitalização e óbitos por
doença respiratória em idosos. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: O envelhecimento populacional tem levado a busca de intervenções que diminuam a
ocorrências de agravos a saúde ou previnam as complicações de condições crônicas já existentes.
No campo da prevenção destacam-se as vacinas contra a influenza, pois as doenças respiratórias
são importante causa de adoecimento e óbito na população idosa. Apesar da vacinação contra
influenza ter iniciado no Brasil em 1999, sendo administrada em campanhas anuais para idosos a
partir de 60 anos, os estudos que avaliem o impacto desta intervenção ainda são escassos. Assim,
este estudo teve por objetivo avaliar a cobertura da vacina contra influenza em idosos no Paraná e, o
impacto desta vacinação no perfil de morbidade e mortalidade por doenças do aparelho respiratório
na população com idade acima de 60 anos entre as macrorregionais de saúde do estado. O estudo
foi realizado no período a partir de informações obtidas em quatro fontes de dados secundarias:
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, Sistema de Informações de
Mortalidade, Sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações e, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, todas disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde. A cobertura vacinal e a mortalidade foram estudadas no período de 1999 a 2005 e a
mortalidade no período de 1995 a 2004. Para a determinação do impacto da vacinação nas
hospitalizações foram trabalhados os seguintes indicadores: a) Taxa de internação por doenças
respiratórias selecionadas/ 1000 habitantes idosos, b) Proporção das doenças respiratórias
selecionadas entre o total de internações, c) Razão entre as doenças respiratórias selecionadas e
leitos disponíveis de clinica medica e, para a determinação do impacto nos óbitos por doenças
respiratórias foi trabalhado o indicador de Coeficiente de mortalidade geral em idosos. Para o
tratamento dos dados utilizaram-se os testes estatísticos Análise de Variância, Teste de Tuckey e
Gráfico de Resíduos. Os resultados revelaram que em geral, a cobertura vacinal entre os idosos do
Estado do Paraná, teve uma média superior aos 70% preconizado pelo Ministério da Saúde para esta
vacina, sendo que as macrorregionais de saúde 1, 2 e 3 não alcançaram a meta preconizada no ano
2000 e a macrorregional 2 também não alcançou esta meta nos anos 2001 e 2002. Em relação às
internações, observou-se queda significativa nas internações hospitalares de idosos por doenças
respiratórias, sendo esta queda estatisticamente significativa após a intervenção vacinal. O risco de
internar por doenças respiratórias foi 1,09 vezes (8,36%) maior entre os homens. Quando
comparados os idosos de mais de 80 anos, com os com idade entre 60 e 64 anos, o risco de internar
por doenças respiratórias se mostrou 3,2 vezes maior, e este risco decresce com a idade, sendo 2,84
vezes maior entre os idosos do grupo 75 a 79 anos, 2,18 vezes maior para os de 70 a 74 anos e 1,47
vezes maior entre os com idade entre 65 e 69 anos. As internações hospitalares por doenças
respiratórias comportam-se de forma sazonal, sendo maior entre os meses de junho a outubro, que
correspondem à temporada de chuvas e temperaturas baixas no Estado do Paraná e, as
macrorregionais de saúde que apresentaram melhores índices em relação aos indicadores de
morbidade hospitalar avaliados foram em ordem decrescentes, as de número 1, 2, 6, 5, 4 e 3. Quanto
à mortalidade observou-se que o risco de morrer por todas as causas foi 1,31 vezes (16,28%) maior
entre os idosos do sexo masculino. Para os maiores de 80 anos, o coeficiente de mortalidade geral foi
7,21 vezes maior do que os com idade entre 60 e 64 anos. Entre os demais grupos etários este risco
foi 3,74 vezes (75 a 79 anos), 2,37 vezes (70 a 74 anos) e 1,54 vezes maior (65 a 69 anos) quando
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comparados ao grupo etário que apresentou menor coeficiente de mortalidade geral (60 a 64 anos).
O risco de morrer em decorrência de doenças respiratória diminuiu significativamente, passando de
terceira para quarta causa de óbitos segundo grupos de causas e, este fenômeno parece estar
associado à intervenção vacinal. As macrorregionais de saúde com melhores índices em relação aos
indicadores de mortalidade avaliados foram as macrorregionais 3 e 5, seguidas pelas macrorregionais
6 , e 1, 2 e 4 respectivamente. A comprovação do impacto positivo da vacinação contra influenza na
saúde dos idosos e, a existência de diferenças no perfil de internação e óbitos por esta doença no
Estado do Paraná, poderá contribuir para redirecionamento das estratégias que promovam a adesão
de idosos as campanhas de vacinação levando em conta as particularidades de cada região. Novos
estudos, que descrevam este fenômeno entre as regiões do Brasil serão necessários.

Acesso ao texto integral:
http://www.pse.uem.br/dis2005/Ana%20Lucia%20Mendes%20Ferrer%20.pdf
Nº de Classificação: 4670
SILVA SOBRINHO, Reinaldo Antonio da. Perfil epidemiológico da hanseníase no Estado do
Paraná em período de eliminação. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thaís Aidar de Freitas
RESUMO: A hanseníase, moléstia infecto-contagiosa endêmica nacional, apresentou queda
importante nos últimos anos em seu coeficiente de prevalência, mas ainda é um problema de saúde
pública na maioria dos estados do Brasil. Este estudo tem por objetivo analisar o coeficiente de
detecção e de prevalência da hanseníase nos anos de 2000 a 2005 e as características
sociodemográficas, clínicas e de acompanhamento dos inscritos no Programa de Controle da
Hanseníase no estado do Paraná para o ano de 2005. A fonte de informações foi o banco de dados
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, fornecido pela Secretaria de Estado
de Saúde do Paraná e também o software TABNET MS/DATASUS disponível no sítio do Ministério
da Saúde. Os coeficientes de detecção e de prevalência da hanseníase no período de 2000 a 2005,
bem como as variáveis da ficha de notificação da hanseníase para o ano de 2005 foram analisados
utilizando-se o software TABWIN/DATASUS. Obtiveram-se freqüências absolutas e relativas, em
percentuais e coeficientes. Os coeficientes de detecção e de prevalência da hanseníase no Paraná
permaneceram sem alteração no período de estudo. Verificou-se no Paraná, segundo as regionais de
saúde, que o coeficiente de detecção da hanseníase foi, em sua maioria, alto ou muito alto. Quanto à
prevalência, oito regionais de saúde alcançaram a meta de eliminação, conforme os parâmetros do
Ministério da Saúde. A análise das variáveis sociodemográficas para o ano de 2005 revelou que a
doença acometeu mais as pessoas do sexo masculino (55,1%) na faixa etária de 20 a 49 anos
(50,8%), da raça/cor branca (76,4%), com baixa escolaridade (82,5%) e residentes na zona urbana
(81,6%). A forma clínica virchowiana e os casos multibacilares foram os mais freqüentes, com 32,7%
e 64,7%, respectivamente. O modo de detecção da hanseníase mais comum foi o encaminhamento,
com 53,8%. Dos casos da forma clínica indeterminada, 6,8% realizaram tratamento como
multibacilares e 19,3% dos casos notificados sem lesão e com lesão única de pele receberam
tratamento multibacilar. Foi elevado o número de pessoas que retornaram ao tratamento por recidiva,
(6,9%). Conclui-se que, possivelmente, o estado do Paraná ainda levará alguns anos para alcançar a
meta de eliminação da hanseníase por causa da presença de áreas de detecção tardia, caracterizada
pela presença de alta porcentagem de casos nas formas graves da doença, elevado coeficiente de
prevalência em algumas regionais de saúde e pelo alto número de casos detectados. Recomenda-se
o fortalecimento das ações de diagnóstico e tratamento precoce, prevenção e tratamento de
incapacidades físicas, divulgação dos sinais e sintomas, educação continuada dos trabalhadores da
saúde para implementar e solidificar as atividades de controle da doença na atenção básica para que
a eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública seja uma realidade.

Acesso ao texto integral:
http://www.pse.uem.br/dis2005/Reinaldo%20Antonio%20da%20Silva%20Sobrinh.pdf
Nº de Classificação: 4671
LEISER, Jacir Julio. Caracterização das infecções hospitalares ocorridas em um hospital de
ensino do Norte do Paraná, Brasil. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 49 f.

122
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEDENDO, João
RESUMO: As infecções hospitalares, particularmente aquelas causadas por microrganismos
multirresistentes aos antimicrobianos, têm sido um problema no Brasil e em muitos países e o
conhecimento de sua epidemiologia constitui uma ferramenta importante para a proposição de
medidas de prevenção e controle. Este estudo, descritivo e retrospectivo, teve como objetivo
caracterizar as infecções hospitalares ocorridas no período de 2000 a 2005 em um hospital público de
ensino da região norte do Paraná, Brasil. Trata-se de uma instituição de nível terciário de 290 leitos,
referência para atendimento do Sistema Único de Saúde, que atende clientes de diferentes regiões
do estado do Paraná e de outros estados. Os dados foram obtidos no banco de dados dos arquivos
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que utiliza o software Sistema Automatizado de
Controle de Infecção Hospitalar (SACIH), e no banco de dados do laboratório clinico, que armazena
informações sobre infecção hospitalar no Sistema Automatizado de Microscan®. A metodologia do
National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS) é adotada para a vigilância
epidemiológica das infecções hospitalares. A incidência média de infecção hospitalar observada no
período, de 6,06%, foi menor que aquele preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que varia
entre 9 e 20%; também foi menor do que aquela observada em estudos realizados no Brasil e no
exterior. O S. aureus, com uma incidência de 6,79%, foi o patógeno mais prevalente na etiologia das
infecções hospitalares, corroborando outros estudos que têm destacado a importância dessa espécie
na etiologia das infecções nosocomiais. P. aeruginosa, com uma incidência de 6,20%, e S.
epidermidis, com 6,15%, foram espécies bacterianas que também ocuparam lugar de destaque na
etiologia das infecções nosocomiais. A participação da Candida sp., com 5,14%, vem crescendo,
conforme tem sido demonstrado em diversos estudos. As infecções respiratórias foram as de maior
incidência, seguindo-se as do trato urinário, de sítio cirúrgico e de pele e partes moles. Dentre as
infecções respiratórias, a pneumonia representou a quase totalidade dos casos. Este dado é
importante, pois a pneumonia é a principal causa de morte entre as infecções hospitalares. O S.
epidermidis foi o mais incidente nas infecções respiratórias; nas infecções do trato urinário prevaleceu
Candida sp. e em sítio cirúrgico, o S. aureus. O teste de susceptibilidade antimicrobiana mostrou que
a maioria das espécies bacterianas envolvidas na etiologia das infecções hospitalares apresentou um
perfil de multirresistência às drogas ensaiadas, havendo necessidade de implementação de medidas
de prevenção e controle. Todas as amostras de S. aureus avaliadas foram sensíveis a vancomicina e
apenas 27%, a oxacilina. A vancomicina representa um dos últimos recursos para tratar infecções
hospitalares causadas por S. aureus multirresistentes e a resistência a oxacilina é um marcador de
multirresistência. A taxa de letalidade média encontrada de 15,07% está em consonância com a
literatura e seu perfil anual foi semelhante àquele observado para as taxas de incidências médias
anuais de infecção hospitalar. As taxas de incidência de infecções hospitalares em diferentes
instituições podem variar significativamente, pois elas estão diretamente relacionadas ao grau de
atendimento e complexidade de cada instituição.

Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/dis2005/Jacir%20Julio%20Leiser.pdf
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KOCHLA, Kátia Renata Antunes. A dor e o câncer: compreendendo a vivência da equipe de
enfermagem no cuidado com a criança. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
RESUMO: Conviver com a dor é uma experiência traumatizante para quem sofre e para quem dela
cuida. É extremamente difícil estar ao lado, ouvir, sentir, compadecer-se e prestar assistência à
pessoa com dor. Esses sentimentos são exacerbados frente à dor de uma criança. A criança
representa a inocência, a ternura, a beleza, despertando no adulto sentimentos puros que a vida o
obrigou a esconder para sobreviver no mundo da competição, da indiferença e da insensibilidade.
Entre os profissionais da saúde, é muito comum essa dificuldade de enfrentamento da dor em uma
criança. Este estudo teve como objetivo compreender a vivência da enfermagem no processo de
cuidar da criança com dor e com câncer. O método utilizado neste estudo foi o fenomenológico. Os
dados foram colhidos por meio de entrevista com uma questão norteadora: Como é para você a
vivência de cuidar de uma criança com dor e com câncer? Participaram deste estudo 11 funcionários
da equipe de enfermagem entre eles: auxiliares, técnicos e enfermeiros que atuam no setor de
Hemato-Onco Pediatria de um Hospital Pediátrico no município de Curitiba-Pr. Os dados foram
analisados e agrupados em 8 categorias: identificando a dor da criança com câncer, desinformação
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como desencadeadora de um processo cíclico, naturalização da dor pela equipe, envolvimento com a
criança, acompanhando a transformação, impotência frente à dor e a morte, a família como
coadjuvante na dor de quem trabalha, solidão, tristeza e ambigüidade. Os resultados apontam
aspectos que envolvem: a pouca importância dada pela equipe de enfermagem ao conhecimento
científico sobre a dor, a experiência como meio de avaliação da dor, a limitação no uso de escalas de
avaliação, o sentimento de impotência da equipe frente aos cuidados com a criança com dor, a
solidão e tristeza no trato com a criança e a importância da presença da família durante a internação.
O sentimento de ambigüidade esteve presente em todas as falas dos sujeitos.
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KLASSMANN, Jaciane Cristina. O serviço de enfermagem de um hospital universitário no
contexto do planejamento estratégico. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: O mundo do trabalho vem exigindo das organizações de saúde competências que as
habilitem crescer e desenvolver. Essas competências são geradas a partir da capacidade que as
organizações têm em planejar estrategicamente. Nesse sentido, o planejamento estratégico
instrumentaliza o pensar e o agir dos profissionais, objetivando conduzir o processo de trabalho para
resultados positivos. Na enfermagem, o planejamento estratégico implica em organizar, desenvolver,
acompanhar e avaliar o trabalho de modo a qualificar a assistência à saúde do cliente/comunidade.
Este estudo teve como objetivo analisar o planejamento do Serviço de Enfermagem de um hospital
universitário. Para a sua execução, todos os preceitos éticos e legais exigidos para a realização de
pesquisas com seres humanos foram cumpridos. A pesquisa incluiu 34 enfermeiros que responderam
a um questionário semi-estruturado contendo 20 questões. Todos mantinham vínculo empregatício
com a instituição estudada. A coleta de dados foi realizada nos meses de dezembro de 2005 a janeiro
de 2006. Quanto ao gênero, 31 eram do feminino e três masculino. A idade média encontrada foi de
30 anos.
Dentre os enfermeiros que participaram da pesquisa, 18 possuíam cursos de
especialização e um, o curso de mestrado em engenharia da produção. Com relação à definição do
Planejamento, 25 sujeitos o definiram como meio que auxilia no estabelecimento dos objetivos do
serviço, orientando e determinando as ações. O planejamento também foi definido (25 citações) como
processo de sistematização e organização do serviço, auxiliando na identificação, redução e
resolução dos problemas. 12 enfermeiros mencionaram elaborar o planejamento informal, quatro
afirmaram desenvolver o formal, 13 referiram não realizá-lo, e cinco não responderam. Em se
tratando dos objetivos do planejamento, os 16 enfermeiros que afirmaram elaborar o planejamento
referiram a qualificação da assistência de enfermagem ao paciente. Como principal fator que
determina a elaboração do planejamento foram feitas 14 citações relacionadas ao diagnóstico, a
organização, a programação, a avaliação e a qualificação do serviço de enfermagem. As três
primeiras etapas do planejamento referenciadas, em ordem seqüencial de execução, foram a
identificação dos problemas e das necessidades prioritárias do serviço, o debate com a equipe acerca
dos meios para o alcance dos objetivos e a solução dos problemas, e a implementação das metas e
dos planos. As etapas mencionadas sugerem que os enfermeiros não têm clareza quanto a
seqüência do processo de planejar, o que aponta a necessidade de um programa de capacitação no
momento de elaboração, implantação e avaliação do planejamento na instituição. Quanto aos
elementos que envolvem o planejamento, foram citados (10 vezes), a definição e atuação conforme
os objetivos do serviço. A principal dificuldade em desenvolver o planejamento na enfermagem
referiu-se ao modelo centralizador e autoritário da chefia do serviço. Conclui-se que a enfermagem
necessita desenvolver o planejamento para que, através da elaboração de estratégias, supere as
dificuldades relacionadas à estrutura e ao ambiente de trabalho.
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MARAN, Edilaine. Mortalidade neonatal: fatores de risco no Município de Maringá-PR em 2003 e
2004. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2006. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: A mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade infantil em termos
proporcionais, e sua redução é um grande desafio para os serviços de saúde. Por isso, estudos sobre
os fatores de risco são importantes na elucidação de elementos determinantes, pois subsidiam as
intervenções voltadas à redução dos possíveis óbitos neste período. O objetivo deste estudo foi o de
identificar os fatores de risco para a mortalidade neonatal, na população de nascidos vivos, filhos de
mães residentes no Município de Maringá – PR, em 2003 e 2004. O estudo é transversal, com dados
secundários obtidos do Sistema de Informação de Nascidos Vivos e Sistema de Informação de
Mortalidade. A população do estudo foi de 8285 nascidos vivos, dos quais 56 constituíram casos de
óbito neonatal. Foram realizadas análises univariadas e multivariadas das variáveis neonatal,
obstétrica e materna. Os óbitos prevaleceram no período neonatal precoce (78,6%), no sexo
masculino (62,5%), nos recém-nascidos (RN) de baixo peso ao nascer (78,6%), nos pré-termos
(78,6%), nos RN que apresentaram Apgar < 7 no 1º minuto (78,2%) e Apgar ≥ 7 no 5º minuto
(56,4%), nos RN de mães que apresentaram gestação única (87,5%), RN de mães primíparas
(57,1%), RN de mães que realizaram ≥ 7 consultas de pré-natal (53,6%), RN de mães com idade de
20 a 34 anos (60,7%) e RNs de mães com 8 a 11 anos de estudo (55,3%). As causas básicas do
óbito mais freqüentes foram as afecções originadas no período perinatal (82,1%) seguidas das
malformações congênitas (16,1%). Apresentaram-se associação estatisticamente significativa à
mortalidade neonatal as variáveis peso ao nascer, duração da gestação, Apgar no 1º e 5º minutos de
vida, malformação/anomalia, tipo de parto, número de consultas de pré-natal e idade da mãe. Na
análide multivariada, as variáveis que se confirmaram como fatores de risco foram duração da
gestação, peso ao nascer, Apgar no 1º e 5º minutos de vida, e malformação/anomalia. Estes
resultados indicam a necessidade dos profissionais de saúde ressignificarem e refletirem sobre as
práticas de assistência prestadas às gestantes, parturientes e recém-nascidos durante a gestação,
trabalho de parto e concepção.

Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/dis2005/Edilaine%20Maran.pdf
Nº de Classificação: 4675
MEIRELES, Viviani Camboin. A gestão do cuidado ao idoso na perspectiva dos direitos
instituídos. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2006. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: O aumento da população idosa no Brasil tem repercutido em mudanças socioeconômicas
e culturais que afetam o modo de vida da sociedade. Além dessas mudanças, o país passa por uma
transição demográfica e epidemiológica que contribui para alterações nos padrões de saúde, e no
seu sistema de atenção, destacando-se o aumento da demanda e no tempo de hospitalização,
também o aumento das consultas na rede básica entre os idosos. Para a otimização da gestão do
cuidado ao idoso, a essa clientela, a equipe de enfermagem, além da competência técnica e
científica, deve embasar o seu cuidar em princípios éticos e preceitos legais que visam o
cumprimento dos seus direitos. Com a finalidade de verificar o atendimento das expectativas e
direitos do paciente idoso, por meio da legislação vigente, é que se realizou o presente estudo. Tratase de um estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa, realizado no período de fevereiro
a abril de 2006 em um hospital-escola e em um hospital municipal, ambos de atendimento exclusivo
do Sistema Único de Saúde, localizados na região noroeste do Estado do Paraná. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma universidade estadual, em conformidade com a
Resolução 196/96 do CNS/MS (BRASIL, 1996). O atendimento aos direitos do paciente pela equipe
de enfermagem foi analisado, através de um questionário aplicado em domicílio, após a alta
hospitalar dos 24 pacientes que fizeram parte da amostra. No questionário, foram contemplados
assuntos relacionados às características socioeconômicas, ao atendimento dos direitos do paciente
em relação às informações fornecidas pela equipe de enfermagem, direito ao respeito a valores
pessoais, direito a acompanhante, a sigilo e a apoio espiritual e suas expectativas em relação ao
atendimento de enfermagem. De acordo com os resultados, 16 (66,7%) idosos eram do sexo
feminino, a maior porcentagem de viuvez esteve entre as mulheres, 13 (54,2%) idosos não sabiam ler
nem escrever. Em relação à moradia, 12 (50%) dos entrevistados possuíam casa própria e moravam
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com membros da família, 12 (50%) deles têm renda familiar de um salário mínimo. Essa renda,
geralmente, advém da aposentadoria. Constatou-se que os direitos dos pacientes relacionados à
informação e autonomia nas decisões em relação a seu tratamento não são atendidos
freqüentemente e nem adequadamente pela equipe de enfermagem. Em relação ao respeito a
valores pessoais durante a hospitalização, alguns hábitos foram mantidos, porém foram priorizadas
as normas e rotinas das instituições hospitalares. Sobre a assistência de enfermagem, a maioria
relatou que foi bem atendida e quando realizavam alguma crítica, logo procuravam justificá-la com
algum elogio. 19 (79,2%) idosos referiram que tiveram acompanhante, cinco (20,8%) não tiveram
esse tipo de suporte devido à necessidade dos familiares trabalharem. Nenhum paciente solicitou
sigilo sobre algum fato ou apoio espiritual, apesar disso, quatro (16,7%) referiram ter recebido visita
religiosa enquanto internados. Quanto às expectativas do cliente, em relação ao atendimento de
enfermagem, relacionam-se com: ser tratados com atenção, carinho e respeito. Apesar de os idosos
não terem apontado muitas criticas, percebeu-se que existem opiniões desfavoráveis ao cuidado
recebido. Conclui-se que no contexto da hospitalização, os direitos dos idosos não são muito
respeitados pelos trabalhadores da enfermagem.

Acesso ao texto integral:
http://www.pse.uem.br/dis2005/Viviani%20Camboin%20Meireles.pdf
Nº de Classificação: 4676
BALLANI, Tanimária da Silva Lira. Juventude, drogas e internação hospitalar: ampliando o
conceito de evento sentinela. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2006. [107] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo operacionalizar o procedimento de vigilância
epidemiológica de evento sentinela a partir da internação de jovens com diagnóstico de intoxicação
aguda ou efeitos secundários decorrentes do uso de drogas de abuso. O estudo, do tipo descritivo e
transversal, foi desenvolvido no município de Maringá, Paraná, a partir de dados do Centro de
Controle de Intoxicações (CCI), localizado no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM). A
população em estudo compreendeu jovens, na faixa etária de 10 a 24 anos, internados no HUM e no
Hospital Municipal de Maringá (HMM), residentes no município de Maringá, e cadastrados no CCI nos
meses de fevereiro a julho de 2006. As fontes de dados foram a listagem de pacientes internados, a
ficha de notificação de busca ativa de casos do HMM e um roteiro de investigação com base no
procedimento de evento sentinela. Os documentos foram a ficha de ocorrência toxicológica, o
prontuário hospitalar de pacientes e um roteiro para entrevista domiciliar. Foram investigados 10
casos, sendo constatado vários elementos comuns entre os jovens, como a iniciação precoce ao uso
de drogas (100%); o uso associado e concomitante de várias drogas de abuso (60%); a evasão
escolar (60%) e expulsão da escola (20%); a gravidez precoce em todas as jovens e o elevado
número de filhos para a idade em uma delas; as “fugas” constantes do lar (40%); a falta de laços de
união nas famílias (50%); e a violência como fator desencadeante do evento sentinela (80%). Em
todas as famílias foi possível observar inicialmente que havia antecedentes de risco para o uso de
drogas de abuso, na família (80%), na escola (60%), no meio social (80%) e na assistência à saúde
(50%). A análise dos casos parece apontar que a visão restrita do problema ao contexto familiar ou
às características individuais dos jovens é limitada. A maioria das causas subjacentes às causas
proximais referidas pelas famílias relaciona-se à ausência ou à precariedade de políticas públicas.
Diante dessa constatação, elaborou-se um modelo de síntese das causas subjacentes, codificadas
em contexto familiar, cultura/estilo de vida, educação, religião, atenção à saúde, assistência social,
economia e segurança pública. A investigação epidemiológica apresentada foge aos padrões
tradicionais por seu caráter menos pragmático e sua abordagem mais qualitativa, fatores de risco em
várias áreas, e a interface entre políticas de Educação, Segurança Pública, Assistência Social,
Economia e Saúde, inadequadas e deficientes, parecem determinar a ocorrência do uso de drogas de
abuso nos casos investigados.

Acesso ao texto integral:
http://www.pse.uem.br/dis2005/Tanimaria%20da%20Silva%20Lira%20Ballani.pdf
Nº de Classificação: 4677
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HÄDRICH, Wanise Rilho. Hábitos de vida, aptidão física relacionada à saúde: um estudo de
escolares do ensino médio. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. [161]
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUSCHEINSKY, Aloísio
RESUMO: O objetivo deste estudo foi descrever o perfil de escolares do ensino médio, da rede
pública estadual de ensino, no município de Rio Grande, em relação aos seus hábitos de vida,
atividades físicas habituais e aos níveis de aptidão física relacionada à saúde (PROESP – BR, 2002)
com o intuito de fornecer informações que permitam estruturar a elaboração de programas para a
área de saúde, bem como da Educação Física escolar, promovendo a adoção de estilos de vida
ativos e saudáveis. Foram analisados 516 escolares do ensino médio com idade entre 14 e 19 anos
completos, sendo 241 do sexo masculino e 275 do sexo feminino. Para coleta de informações
referente aos hábitos de vida foi utilizado questionário adaptado por Torres (1998). Para a aptidão
física relacionada à saúde foram medidas as variáveis estatura, massa corporal, índice de massa
corporal e utilizou-se os testes de “sentar-e-alcançar”, número de abdominais/minuto (sit-up´s), e
corrida/caminhada 9 minutos da bateria PROESP-BR (2002). Para verificação da pressão arterial o
método com técnica auscultatória, com esfigmomanômetro aneróide foi utilizado, e para os dados da
atividade física habitual aplicouse questionário traduzido e modificado por Nahas (2003) para uso
educacional. Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva referente às ocorrências em
valores absolutos e percentuais. Utilizaram-se tabelas com as médias e desvios padrão, e gráficos de
ocorrência. Aplicou-se o teste t de Student para amostras independentes para comparação entre os
gêneros sexuais, e para verificar as diferenças nos intervalos de idade, no interior de cada sexo a
análise de variância ANOVA, bem como o teste do qui-quadrado para verificação de associações
entre as variáveis. Em todas as interpretações adotou-se o nível de significância de 0,05. Utilizou-se o
programa SPSS 10.0 for Windows. Evidenciou-se através dos resultados uma situação de
insuficiência quanto à aptidão física relacionada à saúde dos escolares, bem como apresentação de
características predominantemente sedentárias. Encontrou-se associação entre ser inativo, pouco
ativo e estar abaixo da zona saudável para algumas variáveis; e ser moderadamente ativo, muito
ativo e estar na/acima da zona saudável. A Escola, através dos programas de Educação física, deve
assumir, portanto, a responsabilidade na promoção de estilos de vida ativo, saudável, almejando
melhor qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4678
ZAMBERLAN, Cláudia. Qualidade de vida de clientes submetidos a intervenção coronária
percutânea. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: A questão norteadora deste estudo surgiu a partir da prática assistencial em unidade de
hemodinâmica. Ao pesquisar o tema qualidade de vida de clientes submetidos a procedimentos
hemodinâmicos buscou-se respostas para a questão norteadora: Como é a qualidade de vida de
clientes submetidos a intervenção coronária percutânea no contexto domiciliar? Para que esta e
outras indagações pudessem ser respondidas objetivou-se investigar a qualidade de vida de clientes
submetidos a intervenções coronárias percutâneas no contexto domiciliar. Justifica-se este objetivo a
partir dos pressupostos de que a qualidade de vida pode ser mensurada através de escalas
específicas permitindo o entendimento da objetividade, subjetividade, multidimensionalidade e
presença de questões positivas e negativas relacionadas aos sujeitos, além do que a qualidade de
vida influencia no restabelecimento de clientes submetidos a intervenções coronarianas,
especialmente no que se refere a sua adaptação a essa nova condição de vida. Neste sentido,
realizou-se um levantamento documental no Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia do Rio Grande,
para buscar os sujeitos a serem pesquisados. Após esta etapa a coleta de dados processou-se
através da observação sistemática e da aplicação do instrumento WHOQOL-bref, que mensura a
percepção dos sujeitos acerca da qualidade de vida, a partir de quatro domínios e vinte e seis
facetas. A partir da coleta de dados os mesmos foram analisados quantitativamente seguidos de uma
discussão qualitativa onde se encontrou os seguintes achados quanto aos domínios e facetas do
instrumento: os sujeitos pesquisados inseriram-se no nível intermediário de satisfação quanto aos
domínios. Em relação ao domínio físico as facetas melhor avaliadas foram capacidade de locomoção,
necessidade de tratamento para levar a vida diária e satisfação com a capacidade de desempenhar
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as atividades cotidianas, contrapondo-se a estas encontra-se a faceta pior avaliada que foi a dor
física como empecilho para fazer o que se precisa. Em relação ao domínio psicológico a faceta
melhor avaliada diz respeito ao sentido da vida, em contra ponto a que refere sentimentos negativos,
como mau humor, desespero, ansiedade foi a pior avaliada. Quanto ao domínio social destacou-se a
faceta relativa a satisfação com as relações pessoais, porém, a satisfação com a atividade sexual foi
a pior avaliada. Em relação ao domínio ambiental a faceta que tende ser melhor avaliada relaciona-se
com a satisfação com o local onde o sujeito reside, porém possuir dinheiro suficiente para satisfazer
as necessidades diárias foi a faceta pior avaliada neste domínio. A avaliação destes dados permite
um conhecimento da qualidade de vida dos sujeitos pesquisados, além do que, propicia subsídios
para elencar ações educativas que vão ao encontro das necessidades dos sujeitos pesquisados.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4679
ACOSTA, Elisabete Bongalhardo. Os conhecimentos acerca de atividade física, saúde e
ambiente dos trabalhadores das equipes do Programa de Saúde da Família. Rio Grande.
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CEZAR-VAZ, Marta Regina
RESUMO: A atividade física é uma das formas de manifestação humana no que se refere ao
movimento, é apenas um conteúdo da educação física que compreende a cultura corporal de
pessoas e coletivos e se apresenta como um caminho de possibilidades na construção da saúde, que
não pode ser vista sem os seus aspectos socioambientais. O presente estudo tem por objetivo
principal, identificar os conhecimentos sobre atividade física, saúde e ambiente, através do processo
de trabalho das equipes do Programa de Saúde da Família no município do Rio Grande. Foi realizada
uma pesquisa de corte transversal orientada por caráter descritivo-exploratório e analítico-quantitativo
que estudou os conhecimentos referentes à atividade física, a saúde e ao ambiente das equipes que
compõe atualmente o Programa de Saúde da Família (PSF) no município do Rio Grande, buscando
uma visão geral dessa realidade. Nessa perspectiva foi construído um questionário contendo dez
questões de com quatro alternativas ou mais cada utilizando uma escala crescente de importância
com notas de zero a dez, e uma questão aberta. Participaram do estudo 122 trabalhadores (médicos,
enfermeiros, técnicos e agentes).O processo de análise identificou um conhecimento prévio desses
trabalhadores sobre atividade física, saúde e ambiente, mas ainda percebesse um enraizamento de
conceitos de natureza biológica, foi possível também visualizar de um programa de saúde
pública/coletiva em funcionamento efetivo e conhecer o perfil dos trabalhadores atuantes nesses
serviços. Neste sentido a Educação Física pode contribuir para desmistificar alguns conceitos na
relação atividade física, saúde e ambiente proporcionando que o trabalhador se concretize como
sujeito e conseqüentemente cidadão e ator, cumprindo seu papel.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/ElisabeteBAcosta/dissertacaofinal.pdf
Nº de Classificação: 4680
COSTA, Cesar Francisco Silva da. Identificação de patógenos humanos nas águas que
margeiam a cidade do Rio Grande/RS: proposta de vigilância e monitoramento para os agravos
relacionados. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SASSI, Raúl Andrés Mendoza
VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: Este estudo teve, por objetivo, identificar a presença dos microrganismos patogênicos do
grupo coliforme, e de outros microrganismos e parasitos humanos potencialmente patogênicos
existentes nas águas que margeiam a cidade do Rio Grande/RS, bem como elaboração de uma
proposta de intervenção na esfera da vigilância em saúde ambiental. Foi realizado um estudo
descritivo, onde foram coletadas amostras de água em 12 pontos pré-determinados, nos meses de
outubro de 2004 e janeiro, abril, julho e outubro de 2005. Em cada amostra coletada procedeu-se à
identificação de enterobactérias e parasitos potencialmente patogênicos de interesse humano. Na
análise estatística, procedeu-se ao cálculo de freqüências absolutas e relativas dos dados obtidos.
Realizou-se também o levantamento do funcionamento dos sistemas de informações em saúde ao
nível local e regional para determinados agravos e, a partir dos dados encontrados, esboçaram-se
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algumas ações em saúde. Das 48 amostras estudadas, em 100% foi identificada a presença das
bactérias Escherichia coli, Proteus, Salmonella e uma enterobactéria não identificada. Cabe salientar
que Escherichia coli foi identificada em número superior a 1.000/100 ml de água; as amostras
positivas para parasitos foram 17 (35,4%); oocistos de Cryptosporidium spp. encontrados em 2
amostras (4,2%); a ameba de vida livre, gênero Acanthamoeba, em 12 amostras (25%); e a ameba
de vida livre, gênero Naegleria, em 3 amostras (6,3%). Nos pontos de coleta observou-se forte
presença de atividade humana ou eliminação de dejetos. A análise dos sistemas de informações em
saúde revelou a falta de vigilância ambiental dirigida ao objeto de estudo. Diversas ações com vistas
a contribuir com o manejo da situação e a reduzir o possível agravo foram propostas, tais como:
monitoramento dos pontos de coleta; instalação de sistema sentinela; ações educativas integradas;
implementação da pesquisa; participação multidisciplinar e interinstitucional. Concluiu-se que a água
do entorno da cidade estudada apresenta níveis significativos de enterobactérias e de parasitos
potencialmente danosos para a população, tornando necessária a implementação de políticas e
medidas para controlar esta situação.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/CesarFranciscoSilvadaCosta/CesarDissertacao2006.pdf
Nº de Classificação: 4681
EICKHOFF, Mery Lilian. Satisfação de usuários e familiares relativa a centros de atenção
psicossocial de municípios do Rio Grande do Sul. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, 2006. [102] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: Tomando por base o processo de reestruturação do modelo de assistência em saúde
mental, foi desenvolvida esta pesquisa survey de caráter exploratório e descritivo, cujo objetivo é
avaliar a satisfação dos usuários e familiares em relação ao serviço de saúde mental estruturado em
Centros de Atenção Psicossocial de três municípios do Rio Grande do Sul (São Lourenço do Sul,
Pelotas e Rio Grande), os quais fazem parte da terceira coordenadoria regional de saúde. Os dados
foram coletados no período de agosto a dezembro de 2005, através de questionários aplicados a uma
amostra constituída de noventa pacientes e sessenta familiares que utilizam esses serviços de saúde
mental. Cinco variáveis retratam a satisfação dos usuários: a) equipe e infra-estrutura; b) vínculo
entre usuário e serviço; c) acolhimento; d) eficácia do serviço; e) comunicação. A satisfação dos
familiares em relação aos mesmos CAPS é expressa através de quatro variáveis: a) equipe e infraestrutura; b) respeito da equipe para com a família; c) acolhimento; d) eficácia. Os resultados gerados
a partir de análises descritivas, de variância e de regressão linear múltipla, mostram que os índices
de satisfação dos usuários e familiares são altos. Existe uma diferença significativa entre os níveis
médios de satisfação dos usuários, podendo-se traçar a seguinte relação entre as médias: equipe e
infra-estrutura < eficácia < vínculo. A satisfação dos familiares fica entre regular e bom quanto à
variável equipe e infra-estrutura, mas não atinge o valor das outras variáveis mais altas, o que
demonstra que estatisticamente é diferente das variáveis respeito, eficácia e acolhimento.
Consideram-se como pontos positivos a satisfação dos usuários e familiares no que tange: ao vínculo
que estabelecem com o serviço; à forma como são acolhidos nos CAPS; à capacidade desses
serviços responderem às suas necessidades; à comunicação entre equipe e usuários; ao respeito da
equipe para com a família em termos de sigilo e confiabilidade nas informações; e às medidas
tomadas para assegurar a privacidade da família. Entretanto, reconhecem algumas fragilidades,
principalmente em termos do que foi definido neste estudo como sendo Equipe e Infra-estrutura,
necessidades dos serviços que respeitam as características regionais onde estão inseridos e que
subsidia a reflexão sobre a forma como vem se dando à estruturação das políticas na área da saúde
mental.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=62305
Nº de Classificação: 4682
QUIÑONES GARCÍA, Rocío Consuelo. As competências parentais no mundo contemporâneo
como fator de proteção no desenvolvimento do ser humano: um desafio para pais e profissionais.
Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: Nos últimos tempos, são cada vez mais freqüentes as queixas dos pais em relação à
educação de seus filhos, mais especificamente, com a tarefa de colocar limites no comportamento
das crianças e dos adolescentes, as quais são experimentadas em todas as classes sociais, sem
distinção de raça, religião ou nível educacional. Esta dificuldade faz parte do quotidiano da família
contemporânea e, possivelmente, está associada às rápidas transformações socioculturais que vêm
ocorrendo, nos últimos tempos. Este estudo tem como objetivo problematizar com os pais o exercício
das competências parentais, especialmente no que tange a colocar limites no comportamento dos
seus filhos. Seu desenvolvimento foi orientado pela teoria bio-ecológica do desenvolvimento humano,
na qual os processos proximais vivenciados em diferentes níveis do contexto de vida das pessoas
são considerados fundamentais para a aquisição das competências a cada etapa do seu
desenvolvimento. Metodologia: É um estudo exploratório descritivo, de natureza qualitativa,
desenvolvido no período entre março e dezembro de 2005, em um Ambulatório de Enfermagem em
Saúde Mental, localizado na região sul do Brasil. Cinco famílias representadas pelas mães
participaram deste estudo cujos dados foram coletados ao longo de dez encontros individuais e cinco
coletivos. Todos os encontros foram gravados e após transcritos e as informações complementadas
com o diário de campo. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade de análise
temática. Os resultados mostram três categorias: o retrato do quotidiano, que se refere a dificuldade
dos pais de colocar limites, tal qual é vivenciada no quotidiano das famílias; a rede de suporte social e
as forças da família. As categorias englobam alguns dos fatores prioritários associados com a
dificuldade experimentada pelas famílias. Dentre essas, as interações entre pais e filhos; a fragilidade
das relações hierárquicas no grupo familiar; os recursos sociais e próprios com que às famílias
contam, segundo o ponto de vista das mães. Conclusões: O estudo reafirma a influencia dos valores
contemporâneos nas relações familiares e a importância da rede de suporte social informal das
famílias. As fortalezas das famílias se convertem em alicerce para o exercício das competências
parentais. Esses resultados são discutidos no contexto do trabalho de enfermagem em saúde mental,
desenvolvido no ambulatório onde o estudo foi realizado.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46543
Nº de Classificação: 4683
HERNANDES, Fernanda Braga. A criança e seus familiares vivenciando o perioperatório. Rio
Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. [109]f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: Este estudo teve como objetivo geral conhecer e compreender os sentimentos expressos
pelo cliente pediátrico e seus familiares ao vivenciarem o perioperatório. A fim de propiciar subsídios
para entender a temática exposta, é proposto um quadro de referência teórica, partindo do
conhecimento produzido por um conjunto de autores que contemplam questões referentes: a família;
a família vivenciando o perioperatório e seus aspectos emocionais; a família como cliente; a
assistência de Enfermagem e a educação da família. Teve caráter descritivo, exploratório, com
análise qualitativa dos dados, os quais foram coletados no período de abril de 2005 a janeiro de 2006,
em um hospital geral do estado do Rio Grande do Sul. Foram sujeitos da investigação oito clientes
pediátricos hospitalizados, para procedimento cirúrgico, enquadrados na faixa etária de 5 a 12 anos e
seus familiares acompanhantes. A pesquisa de campo incluiu a observação simples, a entrevista
semiestruturada e o desenho como instrumento, os quais foram utilizados durantes os encontros com
os sujeitos no pré, trans e no pós-operatório. Os preceitos éticos estão de acordo com a Resolução
196/1996 do Ministério da Saúde-Brasil. Os dados obtidos foram analisados com o auxílio do
referencial teórico, e as observações e reflexões da autora e foram comparados e agrupados um a
um de acordo com suas similaridades, formando categorias, de onde surgiram três momentos
vivenciados pela família. O primeiro momento corresponde ao período anterior a cirurgia; aborda a
trajetória percorrida pela família para a realização da mesma, sendo assim, a “chegada” deles até o
hospital e o encaminhamento ao Centro Cirúrgico e após descreve os aspectos relativos ao preparo
pré-operatório. O segundo período, apresenta os resultados sobre os questionamentos realizados
sobre como estavam se sentindo os sujeitos enquanto aguardavam o término da cirurgia. O terceiro
aborda as lembranças (ou não) do procedimento pela criança e descreve os relatos dos familiares
após a cirurgia, incluindo a espera por notícias sobre o resultado do procedimento e sobre os
cuidados pós-operatório. No geral, dos resultados obtidos salienta-se a eterna espera realizada pela
família. No pré operatório os mesmos esperam para conseguir uma consulta médica, agendar a
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cirurgia e realizá-la. No trans-operatório a família espera por informações sobre o transcorrer da
cirurgia, além de aguardarem pelo seu término. Já no pós operatório a família segue na espera pelo
resultado da cirurgia, pelos cuidados que deverão ser tomados e pela alta hospitalar do cliente.
Destaca-se também a ausência da enfermeira em todos os momentos, ou seja, de um modo geral, a
qual, não se fez presente em nenhum dos momentos observados, como também, não foi
referenciada pelos sujeitos. Concluindo, o conhecimento e a compreensão dos sentimentos das
famílias sobre a situação cirúrgica e de seus fatores relacionados, ou seja quais as razões que fazem
surgir tais sentimentos, podem ser utilizados para planejar, adequar e aprimorar a assistência
desenvolvida pelos profissionais, reconhecendo a importância dos aspectos psicossociais e
emocionais que envolvem o cliente e os familiares acompanhantes que também são afetados pela
experiência.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/FernandaBragaHernandes/DISSERTACAOFERNANDA2.pdf
Nº de Classificação: 4684
KAEFER, Cristina Thum. Prevenção das DSTs/AIDS em adolescentes partindo do contexto
familiar. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. [107] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Vera Lúcia de Oliveira
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa social, realizada com mães e pais de adolescentes na faixa
etária de 12 a 18 anos, tendo como cenário o Programa Saúde da Família na cidade de Cruz Alta. A
temática centralizadora focaliza a prevenção das DSTs/AIDS em adolescentes, partindo do contexto
familiar. A pesquisa teve por objetivo apreender, compreender e analisar como as famílias realizam a
educação sexual de filhas(os) adolescentes, com vistas à prevenção das DSTs/AIDS. O
levantamento dos dados foi realizado a partir das entrevistas com a mãe ou o pai dos(as)
adolescentes, totalizando dezesseis (16) famílias. Foram quinze (15) entrevistadas do sexo feminino
e um (01) entrevistado, do sexo masculino, além de mais dois (2) pais que participaram junto com as
mães. A metodologia adotada centrou-se na abordagem qualitativa direcionada à análise descritivoexploratória dos dados oriundos da entrevista aberta e do diário de campo, visando desvelar o tema
proposto neste estudo. A partir disso, foram realizadas interpretações embasadas em referenciais
bibliográficos, buscando-se aberturas e possíveis indicativos para a compreensão do significado que
os dados apontaram como aspectos importantes. Os resultados revelam que as mães e os pais
realizam a educação sexual das(os) filhos(as) adolescentes, através de sucintas conversas nos
assuntos que permeiam a sexualidade. Neste contexto, a figura materna mostrou-se responsável pela
educação em todos os aspectos, inclusive sobre e prevenção das DSTs/AIDS e ao pai recai o dever
de propiciar condições financeiras para a sobrevivência da família. A gravidez na adolescência foi
uma das maiores preocupações das mães e dos pais, no sentido de que sua prevenção é prioritária
frente às DSTs/AIDS. Possivelmente, tal conduta esteja relacionada ao despreparo intelectual, e a
pouca busca de informações nos órgãos de saúde pública, culturalmente imbricados no seio familiar.
A educação sexual é realizada por meio de informações básicas que dentro do nível de conhecimento
sobre as doenças consideram essenciais para a (o) adolescente não contrair o vírus do HIV ou outras
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Questões de gênero no contexto familiar exercem grande
influência no modo como a família educa, sendo fruto de uma construção social e cultural sustentada
pela diferença dos papéis feminino e masculino, características construídas social, cultural e
historicamente nas instituições familiares. A análise destes dados refletiu a necessidade de buscar
novas estratégias na prevenção das DSTs/AIDS através de educação em saúde, instruindo as
famílias, promovendo o autocuidado com vistas a diminuir a incidência de números de casos destas
patologias em adolescentes.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4685
SCHWONKE, Camila Rose Guadalupe Barcelos. Sexualidade e gênero: a história oral de
adolescentes com vivências de rua. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
2006. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Adriana Dora da
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RESUMO: A adolescência consiste em uma fase do desenvolvimento humano, caracterizada por
inúmeros conflitos, busca de identidade pessoal e também de experimentações, principalmente, no
que se refere ao desabrochar da sexualidade. Durante todas as etapas da vida, a sexualidade
assume diferentes significados e valores, sendo construída com a convivência no ambiente social em
que o individuo se insere, estando fortemente imbricada com as questões de gênero, porém estas
construções tendem a ser mais evidentes durante a adolescência. Nesta perspectiva, se faz
necessário permearmos também espaços de vulnerabilidade social com o intuito de compreender as
experiências sobre sexualidade e gênero, a partir do relato de adolescentes com vivências de rua.
Assim, o presente estudo, consiste em uma pesquisa qualitativa, sendo a História Oral o método
escolhido para dar voz aos/às adolescentes que se encontram imersos em um cenário de exclusão e
abandono. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas, individuais e
gravadas, com doze adolescentes com vivências de rua, seis do sexo masculino e seis do sexo
feminino, que concordaram em participar do estudo, durante os meses de maio e junho de 2006, e
que, no momento da coleta de dados, encontravam-se acolhidos, em duas instituições de abrigo que
se situam em uma cidade localizada na metade sul do Rio Grande do Sul. Em seus depoimentos foi
possível verificar que a história desses/as adolescentes é marcada por conflitos e violência
intrafamiliar, o que proporciona o rompimento de laços com a família e sua conseqüente saída para a
rua. A rua apresenta-se para @s jovens como um ambiente ruim para viver e onde é necessária a
utilização de subterfúgios como a mendicância, o roubo e a prostituição para (sobre)viver. Em relação
às suas concepções de sexualidade e gênero, @s adolescentes associaram sexualidade à prática
sexual, prazer, busca de satisfação pessoal, e a sentimentos nobres como amor, sendo o ato sexual
freqüentemente realizado no espaço público da rua. As questões de gênero estão nitidamente
marcadas por um forte preconceito em relação a um comportamento sexual mais despojado e liberal,
da mulher. Também o grupo do estudo mostrou-se vulnerável a DSTs/AIDS e gravidez nãoplanejada, tendo em vista que, mesmo sabendo da importância do uso da camisinha nas relações
sexuais, esta não era utilizada ou seu uso se deu de forma inadequada. Diante do cenário desvelado
pela pesquisa, acreditamos ser de suma importância a inserção d@ profissional enfermeir@ no
espaço da rua e, através de articulações com os demais segmentos sociais e profissionais, buscar a
modificação da realidade que ora se apresenta. Dessa forma, o cuidado de enfermagem deve
contemplar os aspectos referentes ao contexto social destes/as adolescentes, e suas
individualidades, buscando restabelecer sentimentos de auto-estima, amor próprio e autocuidado, na
construção de seres humanos mais saudáveis e felizes.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=58632
Nº de Classificação: 4686
SOARES, Jorgana Fernanda de Souza. Saúde do trabalhador e risco no ambiente de trabalho:
conhecimento dos trabalhadores portuários avulsos (TPA's) do porto do Rio Grande-RS. Rio Grande.
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 221 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CEZAR-VAZ, Marta Regina
SASSI, Raúl Andrés Mendoza
RESUMO: Esse trabalho está enfocado nos trabalhadores portuários avulsos (TPA´s) e incluído na
linha de pesquisa “Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde”, do Programa de Pósgraduação
em Enfermagem da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) na vertente “Saúde
Ecossistêmica e Trabalho” do Laboratório de Estudos de Processos Socioambientais e Produção
Coletiva de Saúde (LAMSA), inserido no macroprojeto de pesquisa intitulado Saúde do trabalhador e
conhecimento sobre situações de risco: um estudo com trabalhadores portuários avulsos no
município do Rio Grande-RS financiado pelo CNPq. Teve como objetivo geral identificar o
conhecimento dos TPA's sobre risco à saúde no ambiente de trabalho. A presente pesquisa é de
cunho quantitativo, de caráter exploratório e analítico do tipo transversal. A amostra da pesquisa foi
de 306 TPA's que atuam no Porto do Rio Grande. A entrada de dados foi realizada no programa
EPINFO 6.0, sendo traduzido para o software Statistic® 6.0. Os dados das questões de escala
nominal, foram apresentados através da distribuição de freqüência e analisados estatisticamente
através do teste Quiquadrado de Pearson e os das questões em escala contínua foram apresentados
através do cálculo da média e coeficiente de variação e estes foram analisados estatisticamente
através da análise de variância e Teste t de student. Para a análise dos dados utilizou-se abordagem
qualitativa do tipo sociohistórica e observação espontânea no sentido de contextualização e
explicação do fenômeno. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde da
FURG, possuiu a concordância para realização do Órgão Gestor da Mão-de-Obra do Trabalho Avulso
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do Rio Grande (OGMO), responsável pelos TPA's e utilizado o consentimento livre e esclarecido com
os participantes da pesquisa. A maioria dos trabalhadores reconheceu que existem riscos à sua
saúde no ambiente de trabalho e isso independeu do grau de instrução, categoria, oferecimento pelo
OGMO de cursos para medidas de identificação, prevenção e eliminação dos riscos existentes e o
trabalhador já ter solicitado informações ao OGMO sobre como evitar os riscos existentes no
ambiente de trabalho. O conceito de risco pode ser expresso como perigos à saúde e vida do
trabalhador e os fatores de risco identificados pelo grupo geral foram queda de objetos suspensos,
ruídos e intempéries. Os fatores de risco que se mostraram significativamente diferente entre as
categorias profissionais foram: ruídos, levantamento manual de carga, ferramentas de trabalho,
componentes dos ternos em número abaixo do ideal, ganho por produtividade, ritmo de trabalho,
trabalho em altura, deslocamento do trabalhador sobre as cargas, escadas de acesso às
embarcações, presença de ratos e de pombas no ambiente de trabalho. Os riscos à saúde e vida, no
contexto portuário, não são sempre os mesmos, porque distintos são os navios e as cargas que se
apresentam no porto, com exigências de procedimentos de segurança peculiares a cada operação.
Pode-se concluir que os TPA's conhecem os riscos aos quais estão expostos e que esses variam em
consonância com a atividade desenvolvida, sugerindo-se a realização de outros estudos para
aprofundar o conhecimento acerca dos riscos à saúde nesse cenário.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46542
Nº de Classificação: 4687
IRALA, Denise de Azevedo. O processo de trabalho da equipe de saúde com pacientes
apenados: um estudo sobre metáforas e estigma. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, 2006. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: O presente estudo faz uma reflexão acerca do processo de trabalho da equipe de saúde
com clientes apenados no interior de uma instituição hospitalar. Para realizarmos esta análise,
delineamos como objetivo geral: identificar como se desenvolve o processo de trabalho da equipe de
saúde em nível hospitalar com o cliente apenado; e identificar a presença de elementos que
evidenciam uma relação metafórica e estigmatizante com o cliente detento. Esta é uma pesquisa de
cunho exploratório, com abordagem sócio-histórica na dimensão dialética, portanto uma pesquisa
qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os componentes da equipe de saúde, incluindo a equipe de
enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem), médicos, fisioterapeutas e nutricionistas.
A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas gravadas. A análise dos
dados foi realizada através da perspectiva hermenêutica dialética. Foram identificados o uso de
metáforas com sentidos positivos e negativos, as quais demonstram a construção histórica dos
sujeitos sociais, tanto dos trabalhadores da saúde, quanto do paciente apenado. Através destas
constatações, verificamos que a identificação da condição de seres humanos se faz presente durante
o processo de trabalho, possibilitando tanto o afastamento do trabalhador do objeto de trabalho
(metáforas negativas geradas a partir do estigma) quanto a aproximação dos mesmos (metáforas
positivas).

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=58650
Nº de Classificação: 4688
VELEDA, Aline Alves. Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças identificadas como de
risco pelo "Projeto Ser Saudável" no Município do Rio Grande, RS. Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 225 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor em
crianças de 8 a 12 meses de idade indicadas como de risco ao nascer, conforme os critérios
adotados pelo Projeto Ser Saudável; uma das políticas de saúde voltadas para a saúde infantil no
município do Rio Grande, RS. Participaram do estudo 220 crianças consideradas de risco residente e
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não residentes em áreas de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) e crianças de não
risco e que residiam em áreas não acompanhadas pela ESF. Para a coleta de dados, realizada entre
abril e agosto de 2006, por meio de visitas domiciliares com auxílio de voluntários e agentes
comunitários de saúde, foram utilizados o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (TTDD
II), a avaliação antropométrica da criança e um questionário estruturado para determinação de
possíveis indicadores de risco para o desenvolvimento. Os dados coletados foram analisados em
conjunto, sendo realizada as distribuições de freqüências das diferentes variáveis investigadas e as
análises bivariada e multivariada. Na análise bivariada foram identificadas associação significativa
com desfecho estudado a renda (p=0,04), número de consultas pré-natal (p=0,003), esquema de
vacinação completo (p=0,01), orientações da família sobre desenvolvimento infantil (p=0,03) e estado
nutricional da criança (p=0,01). Após o ajuste entre as diversas variáveis que faziam parte do modelo
hierárquico de análise mostraram-se significativamente associado com a suspeita de atraso no
DNPM: a renda (p=0,02),, sendo o risco maior (OR=2,46) entre as famílias que recebem menos de
dois salários mínimos; o número de consultas no pré-natal (p=0,04), com OR=4,35 quando a mãe
realizou menos de seis consultas; e o estado nutricional (p=0,002), sendo OR=8,69 quando a criança
apresentava um índice peso/idade inadequado. Destaca-se ainda no limite de significação (p=0,06) a
não orientação da família sobre o desenvolvimento infantil e a posição da criança como primeiro filho.
Os resultados mostram que neste estudo entre todos os fatores considerados pelo Projeto Ser
Saudável como um critério de risco para a criança ao nascer, apenas um aspecto relacionado ao prénatal esteve significativamente associado a suspeita de atraso no DNPM. Esses dados sugerem a
necessidade de um replanejamento desta política, visto que outros critérios poderiam ser incluídos
nas condições de risco para a criança ao nascer, principalmente a renda familiar. Além disso, os
resultados mostram a necessidade de um preparo adequado dos profissionais de saúde para a
vigilância do desenvolvimento e do crescimento infantil. Da mesma forma, é preciso melhorar a
qualidade do pré-natal cuidando de sua periodicidade e precocidade, utilizando-o também como um
momento de educação em saúde e de promoção do desenvolvimento. Assim, acredita-se que este
estudo possa contribuir com subsídios para a atenção à saúde infantil, principalmente no que diz
respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor, assim como pode auxiliar no replanejamento e reimplementação de políticas públicas que visem o bem estar da família e a qualidade de vida da
criança.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=67088
Nº de Classificação: 4689
PARKER, Alexander Garcia. O uso popular das flores de Brugmansia suaveolens (G. DON.),
solanácea, com finalidade terapêutica: investigação experimental do mecanismo de ação da
atividade antinociceptiva. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. [73] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUCCILLO-BAISCH, Ana Luiza
RESUMO: As plantas têm sido, desde a antiguidade, um recurso terapêutico ao alcance da
civilização humana. O conhecimento popular acerca das plantas, repassado através de gerações,
possibilita a identificação de fontes naturais de compostos químicos importantes para a obtenção de
novos fármacos. No município do Rio Grande, RS, a Brugmansia suaveolens, popularmente
conhecida como “trombeteira” ou “cartucheira”, é uma planta utilizada como droga psicoativa e que
teve evidenciada, em 2004, importante atividade analgésica através de estudos realizados na
Fundação Universidade Federal do Rio Grande- FURG. O presente trabalho teve por objetivo
investigar o mecanismo pela qual se processa a referida atividade, utilizando-se para isso modelos
farmacológicos de nocicepção e de comportamento em camundongos. Observou-se, através dos
testes das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético e da placa quente, importante
atividade antinociceptiva no extrato aquoso das flores de Brugmansia suaveolens (EABs), quando
administrado nas doses de 100 e 300 mg/kg via intraperitoneal, reforçando os resultados obtidos em
trabalho anterior (PARKER, 2004). No entanto, tal atividade antinociceptiva, quando investigada no
teste da placa quente, foi significativamente reduzida pelo pré-tratamento dos animais com naloxona
(antagonista dos receptores opióides), principalmente quando a dose do extrato testada foi de 300
mg/kg. Tal inibição da atividade do extrato não foi evidenciada em relação ao pré-tratamento dos
animais com naloxona no teste das contorções abdominais. Quanto à participação do óxido nítrico no
mecanismo da antinocicepção, o pré-tratamento com L-NAME (inibidor da óxido nítrico sintase) bem
como o pré-tratamento com azul de metileno (inibidor da guanilato ciclase) não foram capazes de
reverter o efeito antinociceptivo do EABs. Na investigação do envolvimento do sistema nervoso
central no mecanismo antinociceptivo do EABs, foi realizado o teste da indução do sono em
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camundongos, onde os animais tratados somente com água e pentobarbital (barbitúrico)
permaneceram acordados. Já os animais tratados com EABs e pentobarbital apresentaram um
elevado índice de indução ao sono, sugerindo assim uma possível participação da via central. Na
avaliação da participação do sistema gabaérgico na resposta antinociceptiva produzida pelo EABs, os
animais, quando pré-tratados com flumazenil (antagonista competitivo dos benzodiazepínicos) no
modelo das contorções abdominais, apresentaram significativa redução no índice de antinocicepção.
Em síntese, o mecanismo antinociceptivo presente no extrato aquoso das flores de Brugmansia
suaveolens parece estar atuando através dos sistemas opióide e gabaérgico.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=67403
Nº de Classificação: 4690
LOPES, Fernanda Lucas. Construção e testagem clínica de instrumento de coleta de dados para
o idoso internado em um hospital universitário. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, 2006. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
RESUMO: Estudo do tipo metodológico que teve como objetivos: construir um instrumento para
coleta de dados a ser utilizado no atendimento ao idoso internado no HU/FURG; realizar, com
enfermeiras assistenciais e docentes, da gerontologia e áreas afins, a validação do conteúdo do
instrumento construído; testar, junto aos idosos internados na Unidade de Clínica Média do
HU/FURG, o instrumento desenvolvido para verificação de sua operacionalidade. Ancorado na Teoria
das Necessidades Humanas Básicas de Horta e desenvolveu-se em três fases: 1) construção do
instrumento; 2) validação do conteúdo do instrumento; 3) testagem clínica com idosos. Na primeira
fase foi realizada a revisão de literatura, visando à definição das 36 Necessidades Humanas Básicas
e à identificação dos sinais e sintomas dessas necessidades quando se encontram afetadas no idoso.
A construção da versão inicial do instrumento foi guiada pela lista das necessidades mais afetadas no
idoso, que levaram à identificação de 525 sinais e sintomas, que foram ordenados em uma escala do
tipo Likert. A segunda fase da pesquisa foi realizada em duas etapas: primeira, a versão preliminar do
instrumento foi encaminhada a 21 enfermeiras, para validação de conteúdo dos itens do instrumento
de coleta de dados, destes, dezesseis foram devolvidos. A partir da identificação dos 223 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; 4) Avaliação cognitiva; 5) Avaliação da situação sóciofamiliar; 6) Avaliação das Necessidades Humanas Básicas; 7) Outras informações relevantes. Na
segunda etapa, esse instrumento foi reencaminhado às dezesseis enfermeiras para a avaliação da
forma e conteúdo da versão definitiva, das quais dez devolveram, afirmando que o mesmo
apresentava-se objetivo e aplicável ao atendimento do idoso internado num Hospital Universitário. Na
última fase foi realizada a aplicação do instrumento em dez idosos internados na UCM do HU/FURG,
objetivando verificar a sua adequação na prática. Os resultados dessa fase evidenciaram que ele: é
exeqüível; tem um tempo médio para preenchimento de 20 minutos; tem os itens de fácil
compreensão; não permite respostas dúbias. A construção deste instrumento, além de ser um estudo
pertinente em vista do aumento da população idosa brasileira e desse contingente ser o que mais
procura os serviços de saúde, vem preencher uma lacuna existente neste Hospital Universitário, onde
não existe um instrumento específico para registrar os dados coletados pela enfermeira durante o
atendimento ao idoso. Espera-se que sua utilização possa subsidiar as enfermeiras para orientar o
idoso, a família, o cuidador e a equipe de enfermagem, no tratamento das necessidades afetadas e
na minimização das dificuldades que já estiverem instaladas, além de contribuir na implantação da
SAE de forma oficial e registrada.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=58639
Nº de Classificação: 4691
BULHOSA, Michele Salum. Sofrimento moral no trabalho da enfermagem. Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
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RESUMO: Questões envolvendo problemas morais, dilemas morais e sofrimento moral estão
presentes no cotidiano do trabalho da enfermagem, pois ao cuidar do paciente, diferentes decisões
precisam ser tomadas. Quando as trabalhadoras de enfermagem se sentem impossibilitadas, por
constrangimentos institucionais ou por outros, de agir conforme sua tomada de decisão, podem
apresentar sofrimento moral. Para compreender como as trabalhadoras de enfermagem vivenciam
problemas, dilemas e sofrimento moral no cotidiano de seu trabalho, realizamos uma
etnoenfermagem, proposta por Leininger, mediante observações e entrevistas com uma equipe de
enfermagem, de uma Unidade da Clinica Médica, pertencente a um Hospital Universitário localizado
no extremo sul do Rio Grande do Sul. A partir da análise dos dados, foi possível construir duas
grandes categorias: a) o cuidado fragilizado da equipe de enfermagem como fonte de sofrimento
moral: uma questão de organização do trabalho, em que enfocamos a insuficiência de recursos
materiais e humanos; o pouco controle das medicações, gerando, falta e sobra dos mesmos; o não
reconhecimento do respaldo institucional para o exercício da autonomia da enfermeira; b) o cuidado
fragilizado do paciente como fonte de sofrimento moral: uma questão de humanização do trabalho,
focalizando a falta de humanização do cuidado, bem como, conflitos entre a equipe de enfermagem e
os médicos residentes. Foram referidos, pelas trabalhadoras, sentimentos como raiva, indignação,
culpa, tristeza, falta de esperança, frustração, impotência frente a problemas relacionados à
(des)organização do trabalho na UCM. Tais sentimentos denotam o sofrimento moral, que,
provavelmente, compromete o exercício autônomo e ético de cada membro desta equipe, podendo
comprometer o cuidado dos pacientes. O sofrimento moral oriundo do enfrentamento, ou não, de
situações dilemáticas ou de conflitos morais, ainda é pouco discutido e reconhecido no trabalho da
enfermagem. O foco dos estudos está, geralmente, no sofrimento relacionado à (des)organização do
trabalho, possivelmente, sem valorizar suficientemente a dimensão moral do trabalho da enfermagem
e do modo como este trabalho está organizado, bem como suas implicações morais neste contexto.
Os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade do desenvolvimento de estratégias
institucionais de apoio e respaldo à equipe da enfermagem, quanto ao reconhecimento e
enfrentamento dos problemas, dilemas e sofrimento moral, associados às questões organizacionais,
considerando-se o cuidado destas trabalhadoras e o cuidado dos pacientes que buscam e confiam
nas instituições hospitalares.

Acesso ao texto integral:
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ASSUNÇÃO, Rosane. O cuidado no processo do ser e do viver de uma equipe do Programa de
Saúde da Família. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2002. [157] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: A experiência ao trabalhar como enfermeira em uma equipe do Programa de Saúde da
Família (PSF) que convive com tantos problemas, motivou-me a oportunizar um cuidado aos seus
integrantes. Trata-se de um estudo que tem como objetivo desenvolver um processo de cuidado com
a equipe do Programa de Saúde da Família de uma Unidade Básica de Saúde do município de
Florianópolis, criando um espaço para reflexão acerca do processo de Ser e Viver e das práticas de
cuidado à saúde da comunidade em que atuam. A proposta teórica do Cuidado Transdimensional,
com seus padrões de significado e padrões estéticos, foi o guia teórico-metodológico. É uma proposta
que emerge enquanto referencial catalisador de reflexão, consciêntização-ação-transformação, que
possibilitou a equipe trilhar um encontro com seu ser, através da harmonia do corpo e da mente. Foi
efetuada a combinação de um survey exploratório descritivo e o processo de cuidado. O survey
objetivou caracterizar a Unidade Básica, seus trabalhadores e a equipe do PSF em foco, suas
condições de trabalho, as condições sócio econômicas, saúde e lazer, bem como a situação familiar.
Serviu como base para realizar o processo de cuidado desenvolvido a partir de oito oficinas com
cinco etapas: relaxamento, as vivências que iniciavam os diálogos, criação de um espaço reflexivo,
síntese dos problemas encontrados e suas negociações e avaliações. Verificou-se que o processo de
vida dessa equipe é permeado de profundas diferenças no que se refere à realidade econômica entre
os profissionais e os agentes de saúde. Outros agravantes são as deficiências de certos
equipamentos, número reduzido de equipes e a falta de aceitação por parte de algumas pessoas da
comunidade com relação à presença dos agentes nos domicílios, entre outros. Nos encontros, a
equipe era oportunizada a refletir. Entre os participantes, a relação amiga esteve sempre presente,
evidenciando uma aproximação entre seus pares, apesar das histórias e vidas marcadas por grandes
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desigualdades. Assim, houve mudanças no ato de pensar e de agir do grupo, possibilitando uma
transformação voltada para o cuidado de si e do outro. O processo de cuidado desenvolvido criou
condições no sentido de possibilitar melhorias no cuidado desenvolvido pela equipe, criando-se
condições para aperfeiçoar as práticas de saúde à comunidade.
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SILVA, Telma Marques da. Biossegurança e responsabilidade profissional dos trabalhadores de
enfermagem no manuseio de quimioterápicos antineoplásicos sob a óptica da bioética.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 243 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: O presente estudo teve como propósito explorar e descrever as atividades exercidas pelos
profissionais da enfermagem que lidam diretamente com os quimioterápicos antineoplásicos (Qt-an)
em dois hospitais de referência do câncer, na cidade de Florianópolis, analisando-os do ponto de
vista dos princípios de responsabilidade profissional da equipe em torno da biossegurança, em face
aos riscos de exposição dos Qt-an. Os dados foram coletados por meio de técnicas de entrevista,
observação e consulta a documentos internos das instituições atinentes à segurança no trabalho.
Conforme os referenciais teórico-metodológicos adotados, nesse aspecto seguiu-se as Norma de
Proteção e Segurança do Ministério da Saúde, acerca do preparo e administração dos Qt-an. Foram
observados nessas instituições: o serviço onde prepara o Qt-an, e aplicação de formulários aos 37
sujeitos componentes da equipe de enfermagem entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem. No aspecto da biossegurança em ambiente de trabalho em serviços oncológicos, os
resultados indicaram as dificuldades encontradas pela enfermagem como sendo de maior
importância: estrutura física organizacional e funcional deficitária; deficiência em qualidade e
quantidade de EPIs e EPA segundo as necessidades do serviços; alocação deficiente de
profissionais no serviço em qualidade e quantidade; programas de treinamento e educação em
serviço assistemáticos; má qualidade de equipos e complementos usados na administração do Qt-an,
negligência e/ou omissão de um modo geral dos funcionários na paramentação para as atividades
específicas no serviço; de modo geral, uso de uniforme inadequado e inobservância de cuidados com
cabelos, unhas, adornos, uso inadequado de jóias, adornos e maquiagem; circulação excessiva e não
controlada da população hospitalar nos locais restritos do serviço; improvisação de alocação de
pacientes oncológicos em Qt-an em enfermarias com pacientes não oncológicos; lixo e descarte de
hospitalares contaminados com Qt-an, embora devidamente acondicionados para o nível dos
serviços, seu destino nem sempre segue as exigências legais; serviço de limpeza hospitalar
terceirizado, muitas vezes não especializados em serviço oncológico; embora acondicionadas
devidamente as roupas contaminadas no serviço nem sempre sofrem tratamento específico na
lavanderia; inexistência de protocolos de notificação de acidentes com Qt-an e tratamento
emergencial com acompanhamento clínico posterior; falta de obrigatoriedade de controle específico
dos funcionários dos serviços de Qt-an.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0539.pdf
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NASCIMENTO, Keyla Cristiane do. As dimensões do cuidado em unidade crítica: emergindo o
cuidado transpessoal e complexo. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2005. [186] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, interpretativo e qualitativo, com olhar fenomenológico,
onde buscou-se ampliar a compreensão do fenômeno: dimensões de cuidado existente em unidade
crítica. Partiu-se da seguinte questão norteadora: Quais as dimensões de cuidado humano
existentes em um ambiente necessariamente tecnicista como a UTI? Procurando responder esta
questão objetivou-se compreender as dimensões de cuidado humano experienciado em uma UTI
pelos profissionais de saúde, clientes e familiares, fundamentado no cuidado humano complexo. A
Teoria do cuidado Transpessoal de Jean Watson, bem como o referencial de complexidade /
sistemas de cuidado complexos formaram o suporte teórico e de análise de dados. O estudo foi
desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário, pertencente a UFSC. Optou-
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se por trabalhar com os métodos de entrevistas em profundidade realizadas com profissionais de
saúde, clientes e familiares e observação efetuadas pela pesquisadora. A apreciação dos discursos
teve como referencial para a interpretação dos dados a análise hermenêutica de Ricoeur (1990) que
consiste em cinco momentos: a leitura inicial do texto, o distanciamento, a análise estrutural, a
identificação da metáfora e a apropriação. Dos discursos analisados, várias unidades de significados,
subcategorias, e categorias ou idéias nucleadoras surgiram, fazendo emergir as seguintes dimensões
de cuidar: Cuidar de si; Cuidado como valor individual; Cuidado profissional X comum; Cuidado como
relação de ajuda; Cuidado afetivo; Cuidado humanizado; Cuidado como ato / atitude; Cuidado como
prática assistencial; Cuidado educativo; Cuidado como relação dialógica; Cuidado aliado a tecnologia;
Cuidado amoroso; Cuidado interativo; Não-cuidado; Ambiência do cuidado; Cuidado como essência
da profissão e Sentido / finalidade do cuidado. A partir da analise efetuada e da reflexividade
apresentada, espera-se que os profissionais de saúde reflitam sobre o cuidado realizado na UTI. Se
este ocorre de forma empática e intersubjetiva, respeitando crenças, valores e se o diálogo tem
efetivamente existido, percebendo que no mundo do cuidado em UTI há muito mais do que
tecnologia. Acredito num cuidado capaz de englobar as diversas dimensões de cuidar aqui
apresentado, fundamentado na relação com o outro, no ser empático, sensível, afetuoso, criativo,
dinâmico e compreensível na totalidade do ser humano. Atrás de todos aqueles fios, tubos, lâminas,
ruídos e luzes de alarmes há seres humanos cuidando e seres humanos recebendo cuidados, na
esperança de recuperação.
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MANFRINI, Gisele Cristina. O cuidado às famílias rurais, com base na teoria do desenvolvimento
da família. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2005. 238 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Esta é uma pesquisa qualitativa, do tipo convergente-assistencial que teve como objetivos
conhecer o cuidado familial em uma comunidade rural do Médio Vale do Itajaí/SC e desenvolver o
processo de cuidar das famílias, utilizando-se como referencial a Teoria do Desenvolvimento da
Família e o Modelo de Sistema de Saúde Familial. O período de realização da pesquisa foi de
outubro de 2004 a agosto de 2005. Participaram do estudo duas famílias rurais, com núcleos nas
fases de aquisição, maduro e tardio do ciclo vital familiar. Foram realizados encontros com as
famílias, através de consulta de enfermagem à criança no Posto de Saúde da comunidade e visitas
domiciliares. Na coleta de dados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada, focado nos cinco campos
da vida familiar de acordo com o modelo adotado: interativo, desenvolvimento, enfrentamento,
integridade familiar, saúde que se constituíram em pré-categorizações dos dados obtidos. Além disso,
construiu-se o genograma e o ecomapa de cada família. O método de análise de conteúdo de Bardin
permitiu a identificação das categorias no campo da interação familiar: por enquanto é o velho que
decide; visita é o que não falta; papéis e tarefas na família; cada um faz a sua parte e cada um ajuda
um pouco. No campo integridade familiar: as atividades na colônia seguem uma rotina; percebendo a
vida no campo; a relação com a natureza. No campo do desenvolvimento familiar, identificaram-se
como categorias: há diferença ter uma criança em casa; mudou! Deu uma reviravolta geral! No campo
da saúde familiar: percebendo a saúde e a doença na família; cuida quem entende melhor do caso; a
gente passa pra frente. A pesquisa possibilitou conhecer o cuidado familial nas diversas situações do
viver das famílias, percebendo-o nas relações e interações familiares, ao longo das fases do seu
desenvolvimento e também como enfrentamento nas situações de doença e/ou hospitalização de
algum de seus membros. Além disso, o cuidado familial se faz presente no cotidiano de trabalho, nas
decisões e nas condutas familiares, tendo como base as normas e os papéis definidos entre os
membros. A busca por saúde e por melhor acesso aos serviços profissionais de saúde é percebida
pelas famílias rurais como cuidados de proteção aos membros. No entanto, o acesso aos serviços
profissionais no sistema público é limitado e, por isto é utilizado o sistema de saúde privado. A busca
pelos serviços de menor ou maior complexidade de atendimento se dá dependendo da gravidade do
problema e urgência de atenção.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0506.pdf
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MALISKA, Isabel Cristina Alves. O itinerário terapêutico de indivíduos portadores de HIV/AIDS.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. [157] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo compreender o
itinerário terapêutico de indivíduos portadores de HIV/AIDS, integrantes de um serviço ambulatorial
especializado do Programa DST/HIV/AIDS de um município da Grande Florianópolis. A AIDS na sua
terceira década de existência passou por transformações que a caracterizam atualmente como uma
doença crônica. A possibilidade de sobrevida e de manter uma qualidade de vida satisfatória, apesar
da doença, requer a adoção de uma série de cuidados, que neste contexto se denomina como
itinerário terapêutico. Para orientar este estudo, usamos como suporte teórico à literatura
socioantropológica sobre itinerário terapêutico, baseado no modelo de Sistema de Cuidados à Saúde
proposto por Arthur Kleinman, que trata dos Subsistemas Profissional, Familiar e Popular. Foram
entrevistados treze sujeitos, dentre eles sete mulheres e seis homens, usuários do serviço
ambulatorial citado e selecionados através de critérios preestabelecidos. Para análise deste estudo,
foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin. A partir desta análise, emergiram duas categorias,
sendo a primeira denominada A experiência da doença na esfera privada e pública, onde se refletiu
sobre a descoberta da soropositividade e o enfrentamento do social. A partir da análise dos dados
observamos que o diagnóstico positivo para AIDS continua suscitando sentimentos de tristeza,
depressão e medo, além de uma sensação de finitude. A AIDS continua sendo relacionada aos
estereótipos associados e grupos de risco, provocando preconceitos tanto na sociedade em geral
quanto entre os sujeitos acometidos pela doença. Porém, é no decorrer do convívio com a doença
que estes valores vão adquirindo outros sentidos. Na segunda categoria, tratamos da busca por
práticas de cuidado nos subsistemas familiar, popular e profissional, que caracterizam o itinerário
terapêutico. Neste contexto observamos que são utilizados recursos de cuidado dos três
subsistemas, muitas vezes de forma concomitante, seja para manter um estado satisfatório de saúde,
para prevenção de doenças, para resolução de intercorrências associadas ou não a AIDS e até para
se alcançar à cura. Observamos que estes recursos de cuidados são produzidos de acordo com o
conhecimento da família, da rede de relações, consulta em livros e materiais educativos, informações
adquiridas pelos meios de comunicação em geral, da busca pela religiosidade e curadores populares.
Ao conhecer o itinerário terapêutico, foi possível perceber a trajetória individual perpassando o caráter
público da cultura e sobretudo, a posição do indivíduo como sujeito de seu próprio cuidado.
Percebemos que a compreensão do itinerário terapêutico proporciona aos profissionais de saúde
reconhecer a multiplicidade de saberes e modos de se lidar com a enfermidade, fornecendo subsídios
para a construção de um cuidado de saúde mais próximo da realidade sociocultural do individuo e
portanto, mais efetivo.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0497.pdf
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HONÓRIO, Maria Terezinha. Política de gestão de recursos materiais em enfermagem: uma
construção coletiva. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2005. [150] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de
RESUMO: O presente estudo trata da construção coletiva de uma Política de Gestão de Recursos
Materiais Assistenciais, a partir de reflexões com os trabalhadores de enfermagem dos Serviços de
Enfermagem Médica e Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina
(HU/UFSC). Nas instituições de saúde, em especial nos hospitais, a gestão de recursos materiais
constitui-se numa questão particularmente importante, considerando a diversidade de materiais
utilizados e o seu elevado custo. Entendendo a Enfermagem como aliada incontestável junto a esta
gestão, buscou-se conhecer as percepções dos trabalhadores de Enfermagem em relação aos
aspectos da política de recursos materiais da instituição, a importância dada a esses recursos, sua
repercussão na assistência e a co-responsabilização no controle e emissão de pareceres técnicos. A
busca por um espaço de reflexão-ação no ambiente de trabalho foi desenvolvida por meio de oficinas,
com respaldo teórico-metodológico problematizador de Paulo Freire. Para facilitar a
operacionalização dos pressupostos da problematização, lançou-se mão do esquema pedagógico
proposto por Charles Maguerez, descrito por Bordenave e Pereira e, cuja trajetória pedagógica
permitiu, a partir das percepções pessoais dos sujeitos do estudo a respeito da gestão de materiais,
identificar os problemas relacionados àquela gestão, os pontos-chave seguindo da teorização,
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formulação de hipóteses de solução, definindo formas de aplicá-las para transformar a realidade. A
trajetória pedagógica, aliada ao modelo de estrutura de encontro referenciado pelo Sistema de
Aprendizagem Vivencial (SAV), propiciou uma maior interação dialógica, dinamizando os processos
presentes no grupo, facilitando a aprendizagem, possibilitando emergir expressões de relevância para
a construção do presente estudo. Para nortear o agir no desenvolvimento do mesmo, foram definidos
pressupostos, fundamentados em Capella (1998). Como resultado da reflexão, foi evidenciado o
reconhecimento da importância de construir, participativamente, uma política para gestão de recursos
materiais, que norteasse as ações para a área. Indicaram um plano com ações voltadas à integração
entre as áreas envolvidas na gestão de recursos materiais, que resultaria num maior envolvimento da
Enfermagem. Para a construção da política, tomou-se por base as premissas filosóficas já existentes
e aprovadas pela Diretoria de Enfermagem do HU, considerado-as o eixo aglutinador das diversas
políticas. Utilizando-se essas premissas, categorizou-se as hipóteses de solução (ações), por
afinidade/área, nominando, então, as políticas a serem desenvolvidas. O somatório de todas as
políticas, descritivamente, conformou aquilo que chamamos de Política para a Gestão de Recursos
Materiais da Diretoria de Enfermagem, do Hospital Universitário (PGRM/DE/HU-UFSC). Os sujeitos
do estudo, demonstrando o potencial metodológico adotado, que colaborou na construção daquela
política, afirmaram-se agentes-criativos, para a consolidação da PGRM para a Enfermagem,
colocando-se como co-responsáveis em sua implementação.
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Nº de Classificação: 4698
MELLO, Ana Lúcia Schaefer Ferreira de. Promovendo o cuidado à saúde bucal do idoso:
revelando contradições no processo de cuidar e incorporando melhores práticas a partir do contexto
da instituição de longa permanência para idosos. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 319 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Este estudo trata da elaboração de um modelo teórico para abordagem do fenômeno do
cuidado à saúde bucal de idosos, a partir do contexto das instituições de longa permanência, em suas
várias dimensões: individual, profissional, institucional e político organizacional. A compreensão do
significado deste fenômeno, por meio da interação dessas dimensões, mostra a plausibilidade de um
estágio qualitativamente superior ao atual mediante a incorporação de melhores práticas de cuidado
na perspectiva do viver e envelhecer com saúde bucal. Foi adotado o referencial metodológico da
Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded theory). Participaram do estudo 19 pessoas entre idosos
residentes em instituições de longa permanência, seus cuidadores auxiliares e técnicos de
Enfermagem e enfermeiros, dirigentes dessas instituições, cirurgiões dentistas e gestores de serviços
públicos de saúde. Os dados foram coletados por meio de entrevistas abertas. As etapas de pesquisa
referentes à codificação, amostragem e saturação teórica, ordenação e integração foram guiadas
pelo procedimento da análise comparativa dos dados. A organização dos códigos foi feita de acordo
com suas propriedades e, então, agrupados em componentes, subcategorias e categorias. Por meio
da inter-relação entre as categorias, evidenciadas pelos dados coletados, chegou-se a uma categoria
central, eixo estruturante do modelo teórico, e integradora das categorias analíticas. A categoria
central emergente corresponde e configura um processo social básico: “Promovendo o cuidado à
saúde bucal do idoso a partir do contexto das instituições de longa permanência”. Nele são
identificados dois estágios, um em que as contradições no processo de cuidar da saúde bucal do
idoso mantêm a precariedade do quadro epidemiológico e outro, superior, que incorpora a postura de
melhoria contínua, traduzida em melhores práticas de cuidado nas estruturas e nos processos que
compõem a promoção do cuidado à saúde bucal dos idosos. As categorias de análise são endógenas
em relação aos dados. As categorias consubstanciam subprocessos que abrangem a atribuição de
significado à saúde bucal, a determinação social das condições de saúde bucal, o envelhecimento
humano e sua relação com a saúde bucal, as interações que se estabelecem no cuidado à saúde
bucal do idoso, a gestão do cuidado à saúde bucal em instituições de longa permanência para idosos,
a inserção do cuidado à saúde bucal do idoso na dimensão político-organizacional, e a possibilidade
de vislumbrar melhores práticas no cuidado à saúde bucal do idoso. O modelo teórico para a
abordagem do processo de promoção do cuidado à saúde bucal dos idosos institucionalizados,
resultante deste estudo, é dotado dos atributos de variabilidade e difusão. Suas bases estruturantes
são apresentadas em formato capaz de contribuir para a construção e orientação de trabalhos que
abordem o cuidado à saúde bucal de idosos.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0499.pdf
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Nº de Classificação: 4699
FERRAZ, Fabiane. Educação permanente/continuada no trabalho: um caminho para a construção
e transformação em saúde nos hospitais universitários federais de ensino. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. [267] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: O estudo tem por objetivos analisar como são desenvolvidas as propostas de educação
permanente/continuada no trabalho dos(as) trabalhadores(as) da área de Enfermagem, Medicina e
Administrativa, nos Hospitais Universitários Federais de Ensino de três Instituições Federais de
Ensino Superior da Região Sul do Brasil, na possibilidade de fortalecer ou estimular a construção de
uma proposta de Política de Educação Permanente/Continuada Institucional Transformadora, que
possa contribuir com diferentes realidades institucionais; e, evidenciar como a Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde influencia as propostas e ações de educação
permanente/continuada no trabalho, no cotidiano das instituições. No referencial teórico, utilizam-se
os pressupostos da pedagogia problematizadora de Paulo Freire, associado aos Níveis de Práxis
elaborado por Adolfo Sánchez Vázquez. Participaram do estudo oitenta e nove sujeitos, entre
coordenadores e trabalhadores(as) da saúde envolvidos nas propostas de educação
permanente/continuada das instituições. Configura-se como um estudo de casos múltiplos holísticos,
de abordagem qualitativa e, segundo seus objetivos, com uma estratégia explanatória e descritiva
(YIN, 2005). O período de coleta de dados foi de abril a junho de 2005, ocorrendo por meio da análise
de documentos, observação direta dos diferentes cenários de estudo investigados e entrevistas semiestruturadas. Utilizou-se a análise temática para o tratamento dos materiais coletados (MINAYO,
2004). A composição das categorias analíticas estruturou-se a partir de quatro temas de discussão: compreensão dos sujeitos sobre educação permanente/continuada; - como ocorre o processo de
educação permanente/continuada vivenciada no cotidiano do trabalho; - existência ou não de uma
Política de Educação Permanente/Continuada Institucional; e, - conhecimento dos sujeitos sobre a
existência da Política de Educação Permanente em Saúde – Portaria GM/MS no 198/04. Os
resultados mostram que há aspectos fortes e outros frágeis no interior de cada instituição estudada
em relação aos temas analisados, destacando-se o potencial mobilizador para mudanças e
construção de conhecimento em algumas áreas, caracterizando o movimento dialético de superação
a partir da existência do velho e a criação do novo. Esta questão evidenciou-se particularmente em
cada hospital com a introdução de iniciativas como as realizadas pelo Centro de Educação e
Pesquisa em Enfermagem (CEPEn) – Hospital “Verão”; Programa de Educação Continuada (PEC) e
o Programa de Educação Médica Continuada (PEMC) – Hospital “Primavera”; e a partir da real
efetivação de um novo modelo de gestão descentralizado por meio das Unidades Funcionais –
Hospital “Outono”. Percebe-se, com o estudo, que a estrutura e organização dos ambientes de saúde
devem ir além da sua atividade funcional, pois se caracterizam pela contribuição e responsabilidade
social que a própria função dos hospitais comporta. Ressalta-se que, nas instituições, a atenção
deve-se voltar para os seres humanos – trabalhadores(as) da saúde e sujeitos-cidadãos do cuidado,
pois, mais importante do que toda a riqueza tecnológica, é a valorização do trabalho humano que
determina a qualidade e a eficácia do tratamento e do cuidado. Portanto, fica a convicção de que a
educação permanente/continuada constitui caminho para emancipação e autonomia do(a)
trabalhador(a) da saúde, percebendo a prática educativa problematizadora como uma ferramenta
para a concretude do processo de transformação da realidade dos sujeitos e das instituições de
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0502.pdf
Nº de Classificação: 4700
COSTA, Roberta. Reflexões da equipe de saúde sobre o método mãe-canguru em uma unidade
de neonatologia: um diálogo fundamentado na abordagem problematizadora. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 228 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
RESUMO: Este estudo teve como objetivo promover um processo educativo, com a equipe de saúde
neonatal, sobre as potencialidades do Método Mãe-Canguru (MMC) na assistência ao recém-nascido
e família, a partir do referencial teórico-metodológico da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Foi
realizado na unidade de neonatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
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Catarina. Os sujeitos deste estudo foram os integrantes da equipe de saúde neonatal, que
demonstraram interesse em refletir sobre a compreensão do MMC enquanto proposta de atendimento
implantada em sua realidade. A utilização da metodologia problematizadora com a aplicação do Arco
de Charles Maguerez caracterizou-se como caminho metodológico para a operacionalização deste
estudo. Foram desenvolvidas doze oficinas, visando proporcionar ao grupo, a oportunidade de
socializar suas idéias e experiências, refletir sobre sua realidade, analisá-la de forma crítica,
buscando compreendê-la e transformá-la. A avaliação deste processo ocorreu ao longo do mesmo,
sendo que a análise dos dados coletados nas oficinas foi realizada através da seleção das falas e
acontecimentos mais significativos com relação ao MMC e a vivência da equipe de saúde. A análise
global dos dados foi realizada em três fases: coleta e organização dos dados; codificação e
identificação dos temas emergentes. A partir da análise dos dados de cada oficina surgiram os
seguintes temas: “mães não realizam a posição canguru”; “a participação e a inclusão”; “validade e
valorização do MMC enquanto política de atenção neonatal”; “fragilidades na implementação do
Método”; “a necessidade de mudanças de atitudes dos profissionais para garantir a integralidade do
desenvolvimento do MMC”; “promoção da integralidade das ações dos profissionais da equipe”;
“ampliando o nosso sujeito de cuidado para além do recém-nascido prematuro, envolvendo a família
e suas interações”; “acolhimento”; “mudança do paradigma da atenção neonatal – o cuidado centrado
na família”; “a unidade de terapia intensiva neonatal aliando o desenvolvimento tecnológico ao
cuidado sensível”; “o MMC provoca mudanças positivas na assistência neonatal”, “o cuidado
individualizado”; “educação contínua e permanente” e “educação problematizadora como uma
constante na assistência neonatal”. Os resultados apontaram a importância e necessidade da criação
de espaços para reflexões entre os profissionais da equipe de saúde sobre sua prática assistencial,
de modo que os profissionais compartilhem suas idéias, opiniões, vivências e sentimentos,
provocando mudanças na maneira de pensar e agir do grupo, possibilitando a transformação do
modelo assistencial vigente e favorecendo desta forma o cuidado integral e individualizado prestado
ao recém-nascido e família. Neste sentido, o estudo visa contribuir para uma discussão mais ampla
sobre esta nova proposta governamental de atenção neonatal, assim como estimular novos estudos
no sentido de modificar e melhorar a compreensão do cuidado ao recém-nascido e sua família.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0503.pdf
Nº de Classificação: 4701
PINHO, Leandro Barbosa de. O cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva:
contradições entre o discurso e a prática profissional. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvia Azevedo dos
SIMIONATTO, Ivete
RESUMO: O processo de hospitalização já é um evento estressante, porém singular para pacientes e
familiares que são atendidos. Em se tratando de atendimento em uma UTI, pode haver a emergência
de uma série de sinais e sintomas de desestabilização físico-emocional, em função do afastamento
temporário, do risco de vida, da incerteza do tratamento, do imaginário e das limitações na prestação
do suporte psicossocial, onde se verificam diferentes manifestações de cuidado. Nesse sentido, o
presente estudo visa a conhecer diferentes situações onde se revelam contradições nas práticas de
cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva, baseando-me na tese de que o cuidado
pode-se tornar contraditório e se refletir no discurso e na prática profissional do enfermeiro. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa, de orientação dialética, realizada com 07 enfermeiros, 04 familiares
acompanhantes e 01 paciente na Unidade de Terapia Intensiva de adultos do Hospital Universitário
da Universidade Federal de Santa Catarina. Para tanto, utilizei, como estratégias de coleta de dados,
a observação participativa, a entrevista semi-estruturada e a análise de documentos. O referencial
teórico-filosófico escolhido para orientar a análise foi conceitos de Antonio Gramsci. Os resultados
destacaram duas categorias de análise: a dialética do cuidado humanizado na UTI e A lógica da
produção de saúde e de cuidado na UTI – análise do discurso e da prática profissional do enfermeiro.
Constatou-se que existe uma multiplicidade de fatores que influenciam no cuidado prestado pelo
enfermeiro, entre eles o despreparo do profissional para atuar nas relações intersubjetivas, a
facilidade de flexibilização de rotinas institucionais, o desgaste do profissional, as relações políticoinstitucionais e de poder, que podem otimizar, facilitar, dificultar ou, até mesmo, inviabilizar as
referidas práticas de cuidado do profissional. Os referidos fatores também se transformam em fontes
para a evidência de contradições que remarcam a fragmentação do discurso e da prática profissional
do enfermeiro. Verificou-se que a realidade circunstanciada produzida pelos sujeitos pode possibilitar
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a reflexão do contexto assistencial de cuidados na UTI, como forma de se promover a constante
construção/reconstrução da enfermagem em termos de práticas, saberes e relações.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0498.pdf
Nº de Classificação: 4702
CANASSA, Neli Sílvia Andreazzi. Memórias de parteiras: a trajetória profissional na Maternidade de
Carmela Dutra (1967-1994). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2005. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de estudo qualitativo com abordagem histórica, que descreveu a trajetória
profissional das parteiras da Maternidade Carmela Dutra de Florianópolis/SC, de 1967 a 1994,
período que culminou com o ingresso e o egresso das parteiras selecionadas pelo estudo. A História
Oral foi aplicada como método de coleta de dados, através da realização de entrevistas semiestruturadas. A memória foi utilizada como referencial teórico, servindo de eixo norteador para a
realização da pesquisa. Através da análise de conteúdo de Bardin foram identificadas as grandes
categorias: a formação das parteiras; o saber/fazer constituídos por elas e as diferentes relações
estabelecidas entre as parteiras com os demais profissionais de saúde da instituição. Por meio dos
resultados colhidos, a pesquisa reflete o grande destaque da assistência prestada à mulher e ao
recém-nascido pelas parteiras na Maternidade. As parteiras diplomadas detinham certo poder na área
obstétrica devido ao conhecimento de práticas aprendidas por meio de um saber formal associado ao
informal, saber adquirido pela prática do cotidiano que lhes possibilitava atuar com as mulheres nos
diversos momentos do parto e seus recém-nascidos. Tal saber sobre as práticas obstétricas foi
compartilhado entre os profissionais de saúde no cotidiano da assistência prestada na obstetrícia, e
posteriormente incorporados pelos médicos e enfermeiras obstétricas. Em decorrência dessa
incorporação e da crescente hegemonia médica, as parteiras que atuavam como protagonistas na
sala de parto perderam essa autonomia, deixando de atuar mais diretamente com a mulher no
processo de parturição, assumindo o papel secundário de auxiliar. Esse novo papel das parteiras foi
desempenhado por um curto período de tempo, pois sua nova função era de desagrado da categoria.
Este fato foi decisivo para abreviar o egresso das parteiras dessa maternidade.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0512.pdf
Nº de Classificação: 4703
RODRIGUES, Jeferson. Formação política dos integrantes de uma associação de usuários de
um serviço de saúde mental. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2005. [180] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SPRICIGO, Jonas Salomão
VASCONCELOS, Eduardo Mourão
RESUMO: Trata-se de estudo que faz análise crítica e reflexiva de uma prática assistencial que
propõe a formação política de integrantes de uma associação de usuários de um serviço de saúde
mental. Os integrantes do estudo foram pessoas que participam da associação de usuários, que
convivem diariamente com o transtorno mental, cuja história de vida é marcada pela experiência da
crise. Apóia-se no referencial teórico metodológico de Paulo Freire e nas teorias que informam o
processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Utilizou-se a metodologia problematizadora cujo objetivo
visa aumentar a capacidade do indivíduo em se tornar um participante e um agente de transformação
social, desenvolver no e com o indivíduo a capacidade de observar a realidade imediata ou
circundante, detectar suas problemáticas, bem como recursos disponíveis e encontrar formas de
organização para uma ação coletiva de resposta. Foram obedecidos os passos do Arco da
Problematização de Maguerez: observação da realidade, situação problema, pontos chave,
teorização, hipóteses de solução e as aplicações da realidade. Estes passos permitiram a
aproximação com o contexto e a realidade individual e do grupo, contribuiram para a troca de
informações, reflexões e construção de propostas de ações para as situações problemas
encontrados. Foram abordadas as seguintes situações problemas: Formação Política; Direitos e
Legislação no campo da Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Controle Social; Relações de Poder;
Organização Política de Usuários no Contexto da Saúde Mental; Teoria e Prática no campo da Saúde
Mental. Nesta perspectiva, a construção de uma proposta de formação política em saúde mental
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baseia-se na premissa do respeito a sua especificidade, na clareza que o conceito deste processo
tem para o grupo envolvido e de que forma este faz sentido na vida dos participantes. Para a
formulação do processo da formação política é indicado planejá-la esta diante dos objetivos que se
pretenda alcançar. Formação Política em Saúde Mental é uma prática reflexiva que busca
desenvolver a consciência crítica por parte do usuário ou cidadão para objetivos a serem
desenvolvidos de acordo com sua necessidade ético-político e existencial, contribuindo para
militância e participação política, para o exercício da cidadania inventiva, da defesa de direitos e na
intervenção no serviço de saúde mental, entre outros.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0508.pdf
Nº de Classificação: 4704
TEIXEIRA, Marizete Argolo. Meu neto precisa mamar! E agora? Construindo um cotidiano de
cuidado junto a mulheres-avós e sua família em processo de amamentação: um modelo de
cuidar em enfermagem fundamentado no interacionismo simbólico. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. [236] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo descritivo que teve como objetivo geral construir um
cotidiano de cuidado junto a mulheres-avós e seus familiares, para a promoção, proteção e o apoio
do aleitamento materno, fundamentado no Interacionismo Simbólico. Seus objetivos específicos
foram: organizar um marco conceitual interacionista, que sustente uma prática de cuidado junto a
mulheres-avós no cotidiano familial que contribua para o aleitamento materno; elaborar e implementar
uma metodologia de cuidado junto a mulheres-avós, considerando os aspectos ético-educacionais e
culturais da prática do aleitamento materno; compreender o significado do aleitamento materno para
as mulheres-avós e refletir sobre a aplicação do referencial teórico interacionista e a implementação
da metodologia. O trabalho foi desenvolvido em Florianópolis, durante11 meses, partindo-se da
unidade de alojamento conjunto de um hospital público, chegando-se até os domicílios dos sujeitos
do estudo, três famílias em processo de amamentação, tendo-se as mulheres-avós como
protagonistas. A metodologia foi o Modelo de Cuidar em Enfermagem, integrando os momentos:
Conhecendo o Cotidiano e as Interações; Definindo a Situação do Cotidiano e do Cuidado; Propondo
e Realizando o Cuidado; Repensando sobre o Cuidado e o Cotidiano, em Encontros Individuais e em
Grupo, adotando-se como técnicas a entrevista semi-estruturada e observação participante,
utilizando-se dinâmicas criativo-sensíveis. O estudo revelou que as mulheres-avós possuem
significados que foram construídos ao longo de sua história de vida e que estes influenciam o cuidado
às suas filhas, noras, netas e netos em processo de amamentação. A enfermeira precisa conhecer e
compreender esses significados ao implementar o cuidado. Ao concluir-se este estudo, viu-se que o
Modelo de Cuidar em Enfermagem desenvolvido é viável, sendo dinâmico, com suas fases sempre
se interligando e se completando. Destaca-se que o cuidado profissional precisa enfocar a família e
não apenas as mulheres-avós. Apesar do aleitamento materno estar sendo vivenciado pelas nutrizes
e recém-nascidos, ele pode ser experienciado por todos que desejam e podem contribuir para ajudar
e apoiar a mulher que amamenta. A experiência mostrou que as mulheres-avós são verdadeiras
PEDRAS PRECIOSAS nesse processo que envolve o nascimento de um novo ser, pois elas por
terem vivenciado e experienciado a prática da amamentação, trazem significados do aleitamento
materno que, ao longo de seu percurso de vida, foram sendo construídos-desconstruídosreconstruídos, à medida que interagiam com suas mães, seus filhos e agora com suas filhas, noras e
seus netos, passando conhecimentos que podem contribuir, enriquecendo o cuidado e lapidando o
processo de amamentação. A enfermeira precisa desenvolver seu papel junto às famílias em
processo de amamentação, deixando de ser juíza para ser colaboradora, ao esculpir, reconstruir e
modificar a realidade, sendo mestre-aprendiz, mediadora e agente de mudanças, discutindo as
questões de cidadania ao desempenhar o papel de ativista político, sendo, acima de tudo, autoreflexiva. É preciso integrar, no cotidiano do cuidado junto às mulheres-avós e seus familiares para a
promoção, proteção e apoio do aleitamento materno, a relevância dos significados, num constante
construir-desconstruir-reconstruir, compartilhando outras maneiras de cuidar, que integrem as
diferentes culturas que envolvem a preciosidade do amamentar para o processo de viver.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0509.pdf
Nº de Classificação: 4705

144
ELMAN, Celine. Reflexões de uma equipe multiprofissional que desenvolve reabilitação
pulmonar acerca de seu processo de trabalho. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. [87] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a visão de uma equipe multiprofissional, que
desenvolve reabilitação pulmonar de pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica acerca de
seu processo de trabalho, especialmente sobre a percepção de seus integrantes a respeito de seus
papéis na equipe, da interdisciplinaridade, da construção de um trabalho coletivo e das suas relações
com o sujeito que recebe a assistência. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem
qualitativa, baseada no materialismo dialético de Karl Marx (1985) e na teoria sócio-humanista de
Capella (1998). A metodologia deste trabalho foi dividida em três momentos: o primeiro e o terceiro
referem-se ao desenvolvimento do processo reflexivo coletivo realizado com os membros de uma
equipe multiprofissional que reabilita pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, aos quais
compareceram, respectivamente, 100 e 62,5% dos profissionais da equipe. O segundo momento
refere-se às entrevistas individuais feitas com todos os oito profissionais da equipe. As práticas
reflexivas, desenvolvidas segundo os princípios teórico-metodológicos da “pedagogia
problematizadora” de Paulo Freire (1987), focalizaram as relações interpessoais da equipe, os papéis
dos diversos profissionais na equipe, a importância do trabalho coletivo e da interdisciplinaridade e a
visão dos seus integrantes sobre os indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Nas
entrevistas, emergiram dados referentes ao objeto, à finalidade e ao produto do trabalho da equipe
multiprofissional; às condições de trabalho, ao planejamento da assistência; às dificuldades e
facilidades do trabalho em equipe; à valorização e à desvalorização profissionais. Para discussão e
análise dos dados, foram relacionados conceitos e pressupostos da teoria sócio-humanista de
Capella e de outros estudiosos que pesquisam sobre processo de trabalho com base no materialismo
histórico-dialético, além de conceitos escolhidos sobre interdiscipli-naridade, para analisar as
seguintes categorias: “O Trabalho na Equipe Multiprofis-sional que Cuida de Sujeitos com Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica”, “O Objeto de Trabalho e o Produto da Prática da Equipe”, “Satisfação
no Trabalho”, “A Visão da Equipe sobre Interdisciplinaridade” e “Condições de Trabalho: Ambiente
Físico, Equipamentos e Salário”. Os resultados mostram que a liderança da equipe é exercida por
coordenação, sem hegemonia médica; que a equipe se identifica com as necessidades dos sujeitos
cuidados; que os seus integrantes têm a percepção do que seja trabalho coletivo, buscando resgatar
as inter-relações pessoais, em prol da coesão interna da equipe; que há satisfação no trabalho; que,
apesar de se caracterizar, ainda, como uma “equipe-agrupamento”, caminha para se tornar uma
“equipe-integração”.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0510.pdf
Nº de Classificação: 4706
THIESEN, Michele. Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória: contribuição
para o bem estar da pessoa cirúrgica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2005. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: Trata-se de um estudo convergente–assistencial, realizado com pacientes em condição
cirúrgica, durante o período perioperatório, desenvolvido em um hospital geral do Vale do Itajaí, SC,
de 240 leitos que possui um centro cirúrgico com 7 salas cirúrgicas. Foi utilizado o referencial teórico
das Necessidades Humanas Básicas (HORTA, 1979) e o modelo assistencial da Sistematização da
Assistência de Enfermagem perioperatória proposta por Castellanos e Jouclas (1990). Teve como
objetivo final desenvolver a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória – SAEP na
busca da satisfação das necessidades da pessoa em condição cirúrgica e, como objetivos
operacionais, prestar assistência a pessoas submetidas à cirurgia tendo como guia o marco
conceitual e a sistematização da assistência de enfermagem nas diversas fases do período
perioperatório, e analisar o processo de implementação da sistematização da assistência de
enfermagem - SAEP em termos de satisfação das necessidades humanas básicas e bem estar. A
experiência do cuidado consistiu na aplicação da sistematização da assistência de enfermagem
perioperatória a três mulheres com idade entre 43 e 69 anos, submetidas a correção de hérnia de
hiato, tireoidectomia e colecistectomia, realizadas sob anestesia geral. O 1o. momento foi a visita préoperatória, que foi operacionalizada por meio de entrevista informal e semifechada com o paciente e
sua família, observação e exame físico. Completaram este momento o estabelecimento dos
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diagnósticos de enfermagem, o planejamento da assistência e a lista de intervenções de enfermagem
para o período pré-operatório imediato e trans-operatório. O 2o.momento iniciou com a entrada do
paciente no centro cirúrgico e finalizou com sua saída para a sala de recuperação anestésica. No 3o.
momento o paciente foi recebido na sala de recuperação anestésica, reavaliado, revisado o plano e
as intervenções, realizado os cuidados e transferido para a unidade de origem. No 4o. momento, foi
realizada visita após cirurgia com o propósito de ouvir o paciente e sua família e avaliar o processo.
As principais necessidades humanas básicas afetadas foram: segurança emocional, oxigenação,
regulação térmica, atividade física, regulação vascular, integridade física, segurança física e
comunicação. Os principais diagnósticos de enfermagem identificados foram: Medo; Ansiedade;
Incapacidade para manter ventilação espontânea; Risco para alteração da temperatura corporal;
Mobilidade no leito prejudicada; Capacidade de transferência prejudicada; Risco para débito cardíaco
diminuído; Risco para alteração da mucosa oral; Risco para integridade da pele prejudicada; Risco
para aspiração; Risco para infecção; Risco para lesão pelo posicionamento operatório, Comunicação
prejudicada. A SAEP, ao focar a assistência de forma individualizada, participativa e continuada
fortaleceu a relação entre paciente, família e enfermeiro ou enfermeira – estabelecimento do vinculo,
fomentou o desenvolvimento da assistência direcionada a satisfação das necessidades e desejos do
paciente, além de conduzir o enfermeiro ou enfermeira a avaliar constantemente o processo de
trabalho e adequar o cuidado às necessidades individuais dos pacientes e familiares, provendo as
condições de bem estar para que estejam bem e aptos ao exercício de sua autonomia e liberdade e
contribuiu para o favorecimento da integralidade da atenção a saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0525.pdf
Nº de Classificação: 4707
HIRT, Eunice Maria. A participação na visão dos trabalhadores de enfermagem de um hospital
universitário: em busca do exercício da cidadania democrática. Florianópolis. Universidade Federal
de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 293 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Este estudo, fundamentado no materialismo histórico e dialético. Teve como objetivo
analisar como se dá a participação dos sujeitos trabalhadores de enfermagem nos espaços formais
de tomada de decisão, a partir da percepção dos mesmos, indicando novos caminhos como
estratégias de reorganização desses espaços participativos, no sentido de efetivar o exercício da
cidadania democrática do sujeito trabalhador. O suporte teórico conta com uma revisão de literatura
acerca da evolução histórica da administração e suas influências na organização do trabalho da
enfermagem, bem como, a contextualização histórico-social da organização do trabalho na instituição
pesquisada. A apreensão dos dados empíricos foi realizada junto aos trabalhadores de enfermagem
da Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina.
Trata-se de um estudo de caso, de natureza qualitativa, sendo utilizado na coleta de dados a
entrevista semi-estruturada e a análise documental. Teve como grupo amostral 16 sujeitos
trabalhadores dos três níveis profissionais: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem,
divididos em dois grupos: os sujeitos trabalhadores que atuam como representantes nos espaços
formais e os que atuam como representados lotados em duas das Divisões da diretoria. Falar de
participação, no contexto da enfermagem do HU, mostrou-se bastante complexo, devido às
subjetividades dos sujeitos trabalhadores, das ideologias, das representações e valores, dos relatos
permeados de desencontros entre o discurso e a prática. A partir dos achados dessa pesquisa, podese confirmar que alguns aspectos estruturais, organizacionais, relacionais, psicossociais e
comunicacionais atuam como condicionantes negativos para a participação. Este estudo também
averiguou que muitas das dificuldades estão relacionadas a forma como o trabalhador concebe o
termo participação, podendo estar ligada à própria formação política do sujeito trabalhador, o que
demonstra uma necessidade de maior entendimento, assimilação. Quanto às alternativas de
resolução, os trabalhadores indicam algumas estratégias como implementação de espaços de
discussão na equipe de enfermagem, no cotidiano das unidades, entre os trabalhadores de nível
médio, reformulação da assembléia geral e das formas de escolha dos representantes, entre outras,
apontando uma tomada de consciência acerca da participação. A partir desses indicativos, reforça-se
que a Gestão Participativa que vem sendo implantada na enfermagem do HU só se formará por meio
da consciência social-política dos sujeitos trabalhadores.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0513.pdf
Nº de Classificação: 4708
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MEDRANO, Carlos Alberto. Do brincar pestilento ao brinquedo esterilizado: uma análise
foucaultiana. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2005. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: Este estudo problematiza, a partir do referencial foucaultiano, o brinquedo terapêutico
como um dos dispositivos presentes no cotidiano hospitalar no que se refere ao brincar da criança
hospitalizada. Tem por objetivo historicizar o brincar da criança hospitalizada no território hospitalar e
na enfermagem brasileira a partir do dispositivo brinquedo terapêutico no período 1980 – 2004. O
período escolhido para analisar este dispositivo se deve a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente em 1990 e supõe uma ruptura no universo representacional da infância como construção
histórica e cultural. É um estudo qualitativo de cunho histórico, e utiliza a pesquisa documental como
fontes para a construção da história do presente. As fontes primárias são teses, dissertações em
enfermagem, artigos publicados em periódicos da área e Leis Federais. Após a análise os dados
resultaram em duas categorias de análise: o brincar esterilizado; o brincar (dês) legitimado. O brincar,
tal como resulta da analise e interpretação dos dados, aparece sendo veiculado primeiro pelo saber
acadêmico, para depois ser construído ao seu redor uma série de medidas administrativas e
legislativas para disciplinarizar e medicalizar o brincar da criança hospitalizada. Os textos indicam
uma preocupação em continuar justificando o valor de uma prática, de uma técnica, o brinquedo
terapêutico. Isso não parece ser suficiente para determinar, por exemplo, até que ponto os
profissionais envolvidos com o brincar da criança hospitalizada contam com subsídios teóricos
suficientes para organizar, gerenciar, conduzir atividades ligadas ao brincar da criança hospitalizada.
Por outro lado, também não parece suficiente este tipo de produção para conseguir introduzir outra
lógica que não continue sendo a dos dispositivos medicalizadores. Mesmo assim, continuam abertas
intencionalidades, discursividades, que a partir da idéia de uma necessária desconstrução de alguns
saberes e práticas, começam permear as práticas hospitalares e com isso atingir o objetivo de
desafiar as formas instituídas. Portanto, diante do exposto, podemos dizer que a partir do brincar o
sujeito se produz, ou através do brinquedo (terapêutico e esterilizado) o produzimos, medicalizado,
disciplinarizado, dócil e obediente. Nesta mesma linha de pensamento se inscrevem atos jurídicos e
normativos que, originados no Estatuto da Criança e da Adolescência, tentam disciplinarizar o brincar
no hospital.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0511.pdf
Nº de Classificação: 4709
SIEDLER, Mônica Joesting. A tecnologia educativa do cinedebate como forma de
desenvolvimento da gerontocultura. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2006. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lucia Hisako Takase
RESUMO: Na busca de uma tecnologia educativa para trabalhar a gerontocultura, entendida na
acepção de Merhy como um trabalho vivo, que inclui os saberes que organizam as ações humanas, e
na expectativa de propiciar às pessoas participantes desenvolverem comportamentos para o cultivo
de um envelhecimento saudável, propôs-se esta pesquisa. O objetivo foi avaliar a pertinência e o
alcance da tecnologia educacional do cinedebate sobre envelhecimento junto ao alunado do NETI,
guiado por um referencial teórico-metodológico fundamentado nas concepções de ser humano,
educação permanente e tecnologia educativa de Morin, Delors e Merhy. A tecnologia educativa
adotada alicerçou-se nos Pilares da Educação Permanente da UNESCO e nos Sete Saberes
Necessários à Educação do Futuro. Os filmes foram escolhidos com base nos Domínios do Conceito
de Qualidade de Vida, da OMS, complementados com textos teóricos selecionados. O método
participativo nas aulas e centrado no desenvolvimento humano foi o enfoque principal. Os
participantes foram os dezessete alunos do Curso de Cinedebate em Gerontologia do NETI, com
média etária de 63 anos. Os encontros foram semanais com a projeção do filme, a elaboração do
relatório individual, a discussão em conjunto, no encontro subseqüente, em pequenos grupos, a
apresentação do texto teórico e a socialização das reflexões no grande grupo. Constatou-se que o
uso desta tecnologia favoreceu o alunado idoso a aguçar a percepção, reflexão, retenção e
reelaboração de conceitos abordados nos filmes articulando-os com o próprio processo de vida com
vistas a um envelhecimento saudável. Os temas que mais apareceram nas reflexões foram: sentido
de vida, processo do viver e relacionamentos afetivos. A tecnologia do cinedebate, enquanto um
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trabalho educativo em ato, fundamentada nos princípios e concepções da educação permanente, se
mostrou promissor na avaliação de sua prática experimental. As principais constatações observadas
nos alunos foram: percepção mais esclarecida do processo do viver envelhecendo; revisão do
processo de viver; aprendizagem de convivência; aprendizagem do enfrentamento do inesperado;
compreensão da busca constante do sentido de vida. Dos resultados observados infere-se a utilidade
do cinedebate como uma tecnologia educativa útil no ensino do envelhecimento ao alunado idoso.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=25115
Nº de Classificação: 4710
PORTELA, Carolina Mazzucco. O cuidado ao familiar cuidador de portadores de transtornos de
humor na rede básica de atenção à saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvia Maria Azevedo dos
RESUMO: Trata-se de um estudo com familiares cuidadores de portadores de transtornos de humor,
na perspectiva de identificar as crenças, valores e diferentes práticas sócio-culturais utilizadas pelos
mesmos, no processo de cuidar e compreender o portador de transtorno de humor e sua doença.
Para tanto, utilizamo-nos da Teoria Transcultural de Leininger como referencial teórico-filosófico e da
tecnologia assistida denominada grupo de ajuda mútua. Para operacionalizar essa tecnologia
adaptamos o modelo teórico metodológico proposto por Carraro (1994) para o desenvolvimento do
grupo de ajuda mútua. A aplicação dessa proposta aconteceu no período entre outubro a dezembro
de 2005, no Programa de Saúde Mental do município de São José/SC, por meio de consultas de
enfermagem e reuniões com o grupo de ajuda-mútua constituído por seis familiares cuidadores. A
reflexão sobre a trajetória de enfermagem junto ao ser humano cuidador de um familiar portador de
Transtorno de Humor com o embasamento nesses referenciais mostrou a importância dos mesmos
quando se quer oferecer uma assistência diferenciada de modo que apóie e estimule os familiares a
buscar novos, diferentes e benéficos padrões de cuidado a saúde. Da análise dos dados emergiram
três categorias: a dificuldade de ressignificar seu familiar como doente e de compreender a doença; a
complexidade de ser um cuidador e a rede de suporte familiar e de saúde. Penso que este estudo
abre um leque de oportunidades para que outras pesquisas sejam realizadas no sentido de identificar
novas técnicas de trabalho com os familiares cuidadores de portadores de transtornos de humor,
como também se torna o começo para um aprofundamento das características encontradas
referentes às modificações no estilo de vida e forma como estas famílias lidam com a situação de
cuidar de seu ente querido após uma intervenção realizada.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0524.pdf
Nº de Classificação: 4711
PERUZZO, Simone Aparecida. O projeto político-profissional da enfermagem brasileira sob a
ótica dos presidentes da ABEn/PR no período de 1980 a 2001. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [145] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de
RESUMO: O estudo objetivou historicizar a construção do Projeto Político Profissional da
Enfermagem Brasileira (PPPEB), na Associação Brasileira de Enfermagem/ Seção Paraná (ABEnPR), sob a ótica de ex-presidentes, no período compreendido de 1980 a 2001 e identificar as
perspectivas de ação para as futuras direções da associação, sob a égide do atual PPPEB. Utilizouse para a coleta de dados, duas estratégias: a) Pesquisa Documental em documentos oficiais da
ABEn - Seção Paraná e b)História Oral Temática, por meio de sete entrevistas semi-estruturadas
com os ex-presidentes da ABEn - Seção Paraná nas gestões 1980 a 2001. As transcrições foram
submetidas a análise de conteúdo e revelaram duas categorias e respectivas subcategorias: A
necessidade traduzida em ações e contribuições da ABEn-PR para conformar o projeto e Os desafios
enfrentados pela ABEn-PR para consolidar o projeto .Os resultados indicam que os ex-presidentes:
demonstraram ter conhecimento da origem e da existência do PPPEB, apesar de confessar não
dominar a totalidade do seu conteúdo contemplado pelo roteiro utilizado na entrevista que era o
PPPEB sistematizado, associaram imediatamente a origem do PPPEB, ao Movimento Participação,
relacionaram espontaneamente a construção e consolidação do PPPEB ao conjunto de ações
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desenvolvidas durante suas gestões facilitadas ou dificultadas pelo cenário sócio- político da época,
bem como a participação efetiva da diretoria e associados, relacionaram em alguns momentos os
temas contemplados pelo PPPEB como sendo a natureza da ABEn e em outros como eixo norteador
do projeto, realizaram uma série de ações locais das gestões referentes aos eixos norteadores do
projeto que foram analisadas, identificadas e agrupadas em cinco grupos: 1) Capacitação, Cursos,
Oficinas, Debates e Ações de Educação Permanente; 2) Eventos realizados; 3) Parcerias, Grupos de
estudo, Colaboração e Articulação, 3) Representação em Comissões, Comitês, Fóruns e Espaços de
Controle Social e 4) Contribuições, Recomendações, Lutas e Conquistas. Finalmente concluímos que
apesar do desafio de um trabalho voluntário e muitas vezes solitário as diretrizes do PPPEB
direcionaram as ações das gestões pesquisadas. Verificou-se entre os ex-dirigentes da associação
um grande senso de responsabilidade comum, comprometimento com a categoria e associação, bem
como com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0523.pdf
Nº de Classificação: 4712
OLIVEIRA, Ana Ligia. Vivenciando uma proposta interdisciplinar no tratamento/cuidado de
mulheres com síndrome de fibromialgia. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 237 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GHIORZI, Angela da Rosa
RESUMO: Esta proposta de estudo buscou identificar como cada método terapêutico interdisciplinar
que combina medicina tradicional ocidental com a medicina oriental e a medicina
vibracional/energética pôde contribuir com a melhoria da saúde ou interferir nas queixas e
sofrimentos de mulheres com Síndrome de Fibromialgia (SFM). Embasou-se teoricamente nas
concepções de: Bertherat (memória muscular; corpo físico ligado à vida psíquica); Gerber (corpos
energéticos e sua ligação com a emoção); Goleman (emoções que curam e que fazem adoecer);
Lowen (Bioenergética/couraças musculares); Yamamura e Maciocia (opostos que se complementam);
Schützenberger (Lealdade Familial e Síndrome do Aniversário); e Schulz (Centros Emocionais e a
SFM). Teve como metodologia os preceitos da pesquisa clínico-qualitativa, da multirreferencialidade e
da interdisciplinaridade, tratando de maneira interdisciplinar 32 (trinta e duas) mulheres com
diagnóstico de Síndrome de Fibromilagia (SFM), divididas em 4 (quatro) grupos de 8 (oito) pacientes
cada um. Todos os grupos tiveram por tratamento a combinação de tratamento de base para a SFM
(medicação, hidroterapia e terapia psicológica) e um tipo específico de terapia holística
(bioenergética, acupuntura, yoga e florais da Deusa). Houve também um quinto grupo que recebeu
somente o tratamento convencional, servindo de referência para a relação entre os resultados
encontrados nos grupos com a nova proposta terapêutica. Os resultados foram expressos tanto por
análises qualitativas como por quantitativas. Para apresentá-los, o trabalho se estrutura em cinco
capítulos por onde os aspectos teóricos, filosóficos e metodológicos sustentam as discussões e as
reflexões do contexto explorado de maneira complementar. Parte da compreensão até então
divulgada sobre a SFM, revisitando o arcabouço teórico e chega a uma compreensão que integra
razão e emoção, imaginário e rede simbólica sobre o processo de ser saudável e de adoecimento.
Utiliza-se da arte, da escuta e da observação sensível e do genossociograma proposto por
Schützenber para recuperar a concepção de ser humano integrado consigo mesmo, com o outro e
com a natureza, portanto, um ser humano relacional. O dito e o não-dito são inferidos, validados e
discutidos pelas pessoas envolvidas na pesquisa. As mulheres que receberam uma terapêutica
interdisciplinar e complementar tiveram melhoras significativas tanto subjetiva como objetivamente
nas suas queixas de dor, no ganho de energia, no re-encontro consigo mesmas e nos seus
relacionamentos, sobretudo familiar. Esse resultado não foi obtido pelas mulheres tratadas pela
terapia de base. Convictamente, ao final deste estudo, pôde-se afirmar: 1o.o tratamento
fisioterapêutico convencional não produz resultados favoráveis, porque não tem um olhar
multirreferencial sobre as pessoas que têm a SFM, sobre as suas potencialidades saudáveis e, desta
forma, não é articulador da interdisciplinaridade; 2o. os sintomas e o sofrimento físico se perpetuam
quando as pessoas são tratadas convencionalmente, porque elas não compreendem o que são, o
que as levou a esquecer a felicidade, o prazer, a vontade de viver, enfim, o que as levou a adoecer; e
3o. o sofrimento emocional é indiscutivelmente o gerador do sofrimento físico e mais ainda, exacerba
os sintomas físicos.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4713
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SCHEIDT, Penélope Paloma Rüdiger. Promovendo caminhos para a educação em saúde com
idosos portadores de cardiopatias e seus familiares no Setor de Emergência do Hospital
Universitário. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2006. [126] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVAREZ, Angela Maria
RESUMO: Este estudo teve como objetivo promover caminhos para a valorização do potencial de
autocuidado de idosos portadores de doenças cardíacas e seus familiares acompanhantes, no setor
de Emergência do HU/UFSC, com enfoque no processo educativo baseado na Concepção de
Educação de Paulo Freire e na Teoria do Autocuidado de Dorothea E. Orem. A metodologia utilizada
foi a Pesquisa Convergente Assistencial de Trentini e Paim (2004), que se caracteriza como
abordagem qualitativa e possibilitou a compreensão sobre como o processo de educação em saúde,
na organização do trabalho, no setor da emergência, pode contribuir para a assistência de
enfermagem e interferir positivamente no controle de saúde dos idosos cardiopatas e seus familiares.
Os participantes desse estudo foram oito mulheres idosas e seis familiares acompanhantes. O
processo da pesquisa, como requer a abordagem qualitativa da Pesquisa Convergente Assistencial,
propõe refletir a prática assistencial e a partir dela analisar fenômenos vivenciados em seu contexto.
Para coleta de dados foi utilizado o formulário de Sistematização da Assistência de Enfermagem que
foi aplicado ao idoso e seu familiar, obedecendo às etapas do processo de enfermagem. Para registro
das demais informações obtidas, foi utilizado o diário de campo com o objetivo de estar analisando
dados e avaliando a proposta de prática assistencial. Para a análise, os dados foram organizados e
interpretados à luz do referencial teórico proposto resultando em três temas, sendo eles: Tema 1 - O
idoso cardiopata na emergência do HU, composto pelas categorias – A condição de saúde, A
percepção do idoso sobre sua condição de saúde e O familiar acompanhante; Tema 2 – Assistência
ao idoso cardiopata na emergência do HU, composto pelas categorias – O contexto da emergência e
O cuidado e Tema 3 – O olhar educativo, composto pelas categorias – O potencial do idoso e seu
familiar para o autocuidado e A enfermeira na educação para o autocuidar. O estudo permite concluir
que o desenvolvimento de uma sistematização da assistência de enfermagem a idosos cardiopatas e
seus familiares acompanhantes, voltada para o autocuidado, através de um sistema de apoio
educativo com base no diálogo, mostrou ser possível e com resultados significativos para: O idoso e
seu familiar no que tange à valorização de seu potencial de autocuidado; para a assistência de
enfermagem que pode trabalhar a educação em saúde para o desenvolvimento da profissão,
ampliando seu espaço de atuação e conquistando valorização no desenvolvimento do conhecimento
científico, e para o serviço de saúde que cumpre com seu papel ao oferecer um atendimento de
qualidade.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0519.pdf
Nº de Classificação: 4714
OMIZZOLO, Jaqueline Aparecida Erig. O princípio da integralidade na visita domiciliar: um
desafio ao enfermeiro do Programa de Saúde da Família. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 101 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOSNY, Antônio de Miranda
RESUMO: A prática da visita domiciliar tem registros antigos na história da humanidade,
considerando-se desde a era pré-cristã. Historicamente pode ser dividido em dois períodos, o précientífico ou religioso e o científico. No primeiro, a visita domiciliar caracteriza-se por um enfoque
assistencialista, pela caridade e, no segundo, foi dada ênfase na sistematização dos procedimentos.
Enquanto modalidade de intervenção teve seu apogeu em meados de 1920, quando foi criado no
Brasil o serviço de enfermeiras visitadoras, sendo que a ênfase das ações era voltada à promoção à
saúde e prevenção de doenças. Atualmente, a visita domiciliar destaca-se como ação pontual das
equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, que tem o propósito de superar o modelo
biomédico, reordenando a assistência à saúde. O PSF fundamenta-se nos princípios do Sistema
Único de Saúde – SUS e traz como eixo à promoção à saúde, a integralidade, a territorialização e a
continuidade das ações em saúde. Este estudo nasceu da seguinte inquietação: a visita domiciliar,
enquanto prática assistencial vem sendo desenvolvida sob a ótica do princípio da integralidade,
gerando autonomia ao usuário? Para encontrar respostas, buscamos nos apoiar no referencial do
princípio da integralidade enquanto um conceito ampliado de proposta de atenção à saúde e, a
trajetória metodológica foi percorrida à luz da Análise de Conteúdo proposta por Bardin,
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compreendido como um instrumento de análise das comunicações que se fundamenta na percepção
da comunicação enquanto processo e não como um dado. A análise dos dados revelou que a visita
domiciliar configura-se como um instrumento de aproximação entre equipe e usuário, e, de promoção
à saúde; e, a concepção de integralidade está restringida em conhecer o contexto em que o usuário
está inserido e, de buscar uma efetivação das ações intersetoriais. Ficou evidenciado que a visita
domiciliar tem forte potencial enquanto instrumento de assistência à saúde, para que as ações de
promoção se efetivem, e, que ela pode ser vislumbrada como uma ação propulsora da integralidade
da assistência à saúde. Para tanto, se reconhece que existe a necessidade de reorientação, tanto
das práticas profissionais, quanto dos olhares da formação acadêmica, e, das questões estruturais
relacionadas às ações políticas.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0518.pdf
Nº de Classificação: 4715
CABRAL, Leila Chaves. A relação entre o controle de infecção e o cuidado na prática de
enfermeiros. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2006. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Este trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo, realizado segundo a metodologia
qualitativa, sendo utilizado o método da análise de conteúdo de Bardin. Participaram desta pesquisa
onze enfermeiros, sendo quatro atuantes em UTI geral, três em UTI neonatal e quatro em unidades
de internação. Objetivou-se compreender a relação feita pelos enfermeiros entre o controle de
infecção e sua prática de cuidar. Buscou-se também apreender, junto a estes profissionais, sua visão
sobre a prática de cuidar e de controle de infecção, tendo em vista as dimensões do cuidado,
identificando a relação teórico-prática entre o cuidado e controle de infecção. Os dados foram
coletados por meio de entrevista semi-estruturada, e a partir dos mesmos chegou-se à determinação
de áreas temáticas, divididas por categorias e subcategorias, levando em consideração os aspectos
mais relevantes abordados pelos entrevistados. As três categorias levantadas em relação ao controle
de infecção hospitalar e ao cuidado foram aspectos relacionados a quatro dimensões do cuidado, a
saber: Dimensão Existencialista, Estética, Educacional e Organizacional. A Dimensão Cultural,
apesar de ser abordada conceitualmente no trabalho, não surgiu significativamente no levantamento
dos dados. Obteve-se como resultados que o controle de infecção e as dimensões existencialistas e
estéticas do cuidado estão relacionado a um compromisso profissional/paciente, porém com
dificuldades na intenção das ações, na operacionalização do conhecimento, levando a um relacionar
do controle de infecção e do cuidado com as técnicas. O controle de infecção e a dimensão
educacional do cuidado traz questões relacionadas a dificuldade na educação em saúde, educação
em serviço e autodesenvolvimento, bem como deficiências trazidas da graduação. Aqui, e as
perceções sobre as questões do controle de infecção e a dimensão organizacional do cuidado
perpassam aspectos diretamente relacionados à administração e à prática, tais como acúmulo de
funções, predomínio de atividades burocráticas, falta de autonomia, falha na comunicação
institucional e redução de custos como uma força antagonista. Este estudo, portanto, deve ser
considerado apenas uma aproximação ao tema proposto, e sua finalidade foi constituir-se em
contribuição para a compreensão das questões do cuidado e do controle de infecção envolvidos na
prática profissional dos enfermeiros.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0521.pdf
Nº de Classificação: 4716
LÚCIO, Jacqueline Marlene Gil. Representações sociais de adultos jovens que vivenciam a
doença aterosclerótica coronariana. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2006. [119] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: Dentre as doenças cardiovasculares a que vem se destacando como um dos problemas
mais preocupantes é a Doença Aterosclerótica Coronariana, pois além de ser uma das principais
causas de morte e de incapacidade no Brasil, determina um impacto sócio-econômico de grande
magnitude. Esta doença tem sido descrita como a maior epidemia já enfrentada pelo homem
moderno. Este estudo objetivou compreender como os adultos jovens com Doença Aterosclerótica

151
Coronariana (DAC), atendidos em um hospital de referência em cardiologia, vêem, sentem e
vivenciam a realidade de sua condição de saúde. O caminho teórico-metodológico fundamentou-se
na Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici. Para chegar na compreensão
das representações sociais foram realizadas dez entrevistas semi-estruturadas, sendo nove
participantes do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idade variando entre 34 e 43 anos e o
tempo de convivência dessas pessoas com a DAC foi de no mínimo oito meses e no máximo dois
anos e quatro meses. A análise dos dados foi efetuada a partir da Análise de Conteúdo proposta por
Bardin, permitindo compreender que a DAC provoca importantes mudanças na vida das pessoas,
identificadas através de duas categorias que emergiram dos discursos dos sujeitos. A primeira
categoria denominada de “A Realidade do Medo” identificou como subcategorias: o medo da dor, o
medo da morte, o medo frente ao futuro da família e o medo da incapacidade profissional. A segunda
categoria foi entendida como: “A Realidade Social: buscando apoio social” e abrange três
subcategorias: o suporte familiar, o suporte religioso e o suporte dos profissionais da saúde. A DAC
foi representada pelos adultos jovens como uma doença que os incapacita no apogeu de sua vida
produtiva, gerando sentimentos de medo, ansiedade e insegurança, sinalizando sua vulnerabilidade e
finitude. Essa realidade é incorporada no universo consensual e se manifesta como uma ameaça que
impõem restrições no processo de viver, refletindo em mudanças no âmbito familiar, profissional e
social. Para os sujeitos desta pesquisa o apoio social que recebem foi representado como a peça
fundamental na construção e manutenção da saúde, sendo manifestada consensualmente por ter
como função básica a segurança e a proteção. A compreensão das representações sociais de
adultos jovens no processo de viver com a DAC permitiu o reconhecimento dos sentimentos aflorados
pela doença, seus desejos e significados, o que indica a necessidade de repensar a assistência de
enfermagem, voltada para a subjetividade das pessoas que vivenciam uma situação de cronicidade.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0507.pdf
Nº de Classificação: 4717
MELO, Isabel de. A ação docente na formação de técnicos de enfermagem. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [102] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: Este estudo analisa a ação docente na formação dos técnicos de enfermagem. Teve por
objetivo proporcionar aos docentes do curso técnico de enfermagem um espaço para reflexão e
discussão da sua ação docente referentes as concepções pedagógicas e o processo de ensinoaprendizagem que norteiam a formação desses profissionais, também visou evidenciar as mudanças
ocorridas na ação docente após a prática educativa desenvolvida. No referencial teórico utilizou-se os
pressupostos da pedagogia problematizadora de Paulo Freire. A metodologia utilizada baseou-se na
abordagem qualitativa do tipo descirtiva-exploratória, utilizando como técnica de coleta de dados a
discussão de grupo e a entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados por meio da análise
temática de Minayo (2004). A partir da ferramenta analisadora foram identificadas as categorias
analíticas que se estruturaram a partir de quatro temas de discussão: sobre as mudanças ocorridas
na ação docente após a vivência da prática educativa; sobre os pressupostos que fundamentam as
mudanças na ação docente; sobre as dificuldades de implementar mudanças no processo educativo;
sobre os comentários, criticas e ou sugestões ao tema estudado. Os resultados mostram uma
perspectiva de mudanças do fazer pedagógico e da prática pedagógica tradicional para uma prática
educativa inovadora, para tanto, os pontos destacados pelos sujeitos do estudo, como estratégias
para consolidação da prática inovadora foram: maior interação educador-educando, formação de
grupo de estudos e educação permanente. Além disso a experiência vivida e suas decorrências
mostraram-se importante para promover mudanças no fazer pedagógico, uma vez que alteraram a
percepção do sujeito sobre seu fazer e se mobilizaram na busca de novas formas de construir
ambientes de aprendizagem.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0516.pdf
Nº de Classificação: 4718
MARENZI, Julie. Déficits de competência para o autocuidado de pessoas com dor miofascial:
uma abordagem fisioterapêutica educativa. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
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RESUMO: Esta pesquisa convergente assistencial teve como objetivos identificar os déficits de
autocuidado de pessoas em dor miofascial. Também, construir um instrumento para esta avaliação,
desenvolver e implementar uma metodologia de cuidado, assim como promover um processo
reflexivo sobre os déficits de autocuidado de forma que pudesse contribuir para uma conscientização
sobre a importância da participação das pessoas com dor miofascial no processo de autocuidado,
fundamentado na Teoria de Enfermagem de Dorothea Orem. Participaram deste estudo, três sujeitos
com dor miofascial em tratamento de fisioterapia com idades entre 49 e 52 anos anos, de sexo
feminino e portadoras de pontos gatilho miofasciais ativos. Foram realizados quatro encontros, para
proceder a avaliação postural, identificar os déficits de autocuidado, refletir sobre os déficits de
autocuidado e avaliar o processo. Percebemos que a maioria das mulheres avaliadas identificaram
seus déficits de autocuidado, mas referem fatores como problemas financeiros, “falta de força
emocional” e fatores culturais como limitantes para o autocuidado. Concluímos, então, que o objetivo
desta pesquisa, que visava contribuir para a reflexão sobre a importância da participação do indivíduo
no processo de autocuidado a partir da identificação de seus déficits, foi atingida.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0522.pdf
Nº de Classificação: 4719
MENEZES, Resli Kochhann. Equipe de enfermagem frente ao paciente com diagnóstico de
câncer: percepções sobre o cuidado. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2006. [61] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa, realizado com a equipe de
enfermagem do ambulatório de oncologia de um Hospital Geral do Rio Grande do Sul. Participaram
da pesquisa uma enfermeira e três técnicos de enfermagem . Objetivou-se conhecer a percepção da
equipe de enfermagem sobre o cuidado ao paciente com diagnóstico de câncer. Os dados foram
coletados através de entrevista semi-estruturada e foi utilizado o método de análise de conteúdo de
Bardin, dando origem a três categorias: saberes, crenças,valores e atitudes; sentimentos vivenciados
pelo profissional; dificuldades para cuidar. Na categoria saberes, crenças, valores e atitudes
emergiram três subcategorias: desenvolver empatia ao cuidar; conforto; entendendo relações.Na
categoria sentimentos vivenciados pelo profissional surgiram três subcategorias: esperança;
estigma da doença-tristeza/medo/morte; semente de bem estar e carinho. Na categoria dificuldades
para cuidar emergiram quatro subcategorias: ambiente; desgaste emocional; relações no trabalho;
não cuidado. O estudo contribuiu para a reflexão sobre o cuidado no ambiente de trabalho, buscando
compreender cada indivíduo/ profissional, como pessoa, sabendo de suas habilidades e limitações,
reconhecendo, aceitando e interagindo com o outro. Também se fez necessária uma reflexão
constante dos processos de cuidado, não apenas no que se refere a competências técnicas, mas
principalmente na verificação de competências humanas, como esperança, carinho, respeito, visando
o bem estar dos pacientes com diagnóstico de câncer. Acredita-se que este estudo significa uma
importante contribuição para enfermagem, enriquecendo nossa profissão e despertando os
profissionais e acadêmicos para um cuidado humanizado ao longo do processo de viver, adoecer e
morrer do ser humano. A utilização de encontros de sensibilização, com ênfase no cuidado a pessoas
com diagnóstico de câncer, é proposta neste estudo, dando espaço aos profissionais da equipe de
enfermagem refletirem sua prática, possibilitando a transformação do contexto e contribuindo para
que o cuidado realmente aconteça, enfatizando o importante papel que os membros da equipe de
enfermagem desempenham, atuando como profissionais que cuidam.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0541.pdf
Nº de Classificação: 4720
AMARAL, Tatiana Ruviaro do. Dimensões psicossociais do trabalho da enfermagem e os
distúrbios psíquicos menores em unidades críticas. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [114] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso
RESUMO: As unidades críticas em uma instituição hospitalar são destinadas para o atendimento de
pacientes em estado agudo e grave que requerem cuidado especializado, equipe qualificada e
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tecnologia condizente com as ações complexas nelas desenvolvidas. Neste contexto, que envolve o
atendimento ao paciente crítico, é possível perceber que os trabalhadores da enfermagem enfrentam
situações as quais lhes exigem habilidade técnica, conhecimentos específicos, desgaste físico e
mental, bem como, bom relacionamento interpessoal para enfrentar questões inerentes ao seu
processo de trabalho. Este estudo teve como objetivos investigar a relação existente entre a
demanda psicológica e o controle do trabalhador sobre seu trabalho em unidade de terapia intensiva
adulto, pronto socorro/ pronto atendimento, centro cirúrgico e sala de recuperação anestésica, e
unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal; associar distúrbios psíquicos menores com o
trabalho realizado nas unidades críticas e, por último, buscar estratégias individuais e coletivas de
suporte social que possam levar a melhoria do seu dia-a-dia de trabalho, minimizando os desgastes
provenientes das cargas de trabalho. Trata-se de um estudo epidemiológico, de corte transversal
sendo em que o Modelo Demanda-Controle de Karasek e Thorell, e o SRQ-20 fundamentaram
teoricamente a coleta e a análise dos dados. Para a coleta dos dados foi utilizado um instrumento que
contempla o perfil sócio demográfico do trabalhador, a versão resumida da Job Stress Scale e o Self
Reporting Questionnaire-20. Os dados foram armazenados no banco epinfo 6-0 e para extração das
freqüências e análise dos dados utilizou-se do programa estatístico Sphinx. Como resultado global
encontramos que 44,1% dos trabalhadores percebem seu trabalho como de alto desgaste e 42,5%
apresentam respostas afirmativas para distúrbios psíquicos menores. Como sugestões para
minimizar os desgastes no ambiente das unidades críticas os trabalhadores pontuaram questões que
envolvem um maior suporte social ao indivíduo e ao grupo, alternativas de organização interna das
unidades, medidas de gerenciamento de enfermagem e medidas de gerenciamento institucional.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0529.pdf
Nº de Classificação: 4721
MELLO, Maria Berra de. Déficits de autocuidado vivenciados por famílias de crianças e
adolescentes com diabetes mellitus tipo1. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. [87] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise M. Guerreiro V. da
STEDILE, Nilva Lúcia Rech
RESUMO: Este estudo constitui-se de uma pesquisa qualitativa do tipo convergente assistencial,
realizada com oito famílias de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, com o objetivo de
conhecer e identificar os déficits de autocuidado e os fatores que influenciaram no engajamento
dessas famílias no autocuidado. O referencial teórico norteador desta pesquisa foi a teoria de
autocuidado de Dorothea Orem, por considerar que seu modelo conceitual permite uma compreensão
mais clara do que é o autocuidado e o papel da família nesse contexto. A partir de uma prática
assistencial desenvolvida por meio de encontros de grupos de convivência com as famílias e de
entrevistas semi-estruturadas, os dados foram levantados e analisados, segundo a proposta de
Trentini e Paim (2004), dando origem a duas grandes categorias: (a) Identificação dos déficits de
autocuidado; (b) Fatores que influenciam o autocuidado. Entre os déficits de autocuidado
identificados, foram selecionados quatro subcategorias: a) déficit em lidar com a dependência e
independência do filho; b) déficit na incorporação do diabetes mellitus e seus cuidados e tratamento
no cotidiano da família; c) déficit na aceitação de saúde da criança ou adolescente com diabetes
mellitus e suas repercussões no viver da família; d) déficit de conhecimento sobre o diabetes mellitus
e seus cuidados e tratamentos. Da categoria de fatores que influenciam o autocuidado, emergiram
quatro subcategorias: a) acesso às informações; b) esperança; c) apoio de familiares, de outras
pessoas próximas e de profissionais da saúde; d) condições financeiras. O estudo possibilitou a
articulação entre a prática e a pesquisa, contribuindo para a compreensão da realidade vivenciada no
cotidiano pelas famílias, bem como superar os déficits de autocuidado que estão vinculados ao
processo de viver com essa condição crônica de saúde. Nesse processo, o enfermeiro age como
facilitador, procurando utilizar estratégias que possibilitem a incorporação do autocuidado a pessoas
com diabetes, com a finalidade de evitar complicações agudas e crônicas. Nesse sentido, é
necessário continuar a implementação de processos educativos nas instituições de ensino,
salientando a importância de ações de saúde referente à promoção e prevenção de complicações,
orientando no sentido de adquirir comportamentos referentes a melhores hábitos de vida. Este
trabalho de pesquisa trouxe também outra contribuição, ou seja, a possibilidade de ampliar o cuidar
diferenciado de enfermagem, mediante o reconhecimento de alguns déficits de autocuidado,
presentes em famílias de crianças e adolescentes com diabetes mellitus.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0526.pdf
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Nº de Classificação: 4722
SARAIVA, Marta Casagrande. Assistência de saúde a idosos que buscam atendimento
quiroprático. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2006. [80] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVAREZ, Ângela Maria
MARTINI, Jussara Gue
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo aplicar a Teoria do Cuidado Cultural de Madeleine
Leininger no cuidado quiroprático com pessoas idosas. A partir desse referencial quatro idosos foram
assistidos em um consultório de quiropraxia, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Os
idosos foram atendidos em sete encontros, sendo dois coletivos e cinco individuais. A assistência
quiroprática desenvolveu-se em três etapas: preservação e manutenção dos aspectos culturais,
ajustamento dos aspectos culturais e repadronização dos aspectos culturais. A metodologia adotada
foi a Convergente Assistencial que é permeada pelo envolvimento de todos os sujeitos do estudo,
idosos e pesquisador, na busca por resultados que visem o bem estar e a qualificação da assistência
prestada. Os dados foram coletados através de entrevistas individuais e coletivas e os registros foram
feitos durante o atendimento. Para a análise dos dados foram definidas três categorias, denominadas
como: cuidado de si, expectativas e resultados, que, após terem sido interpretados levaram a
resultados que demonstraram a importância da preservação e manutenção dos aspectos como
valores e crenças para a satisfação dos sujeitos que se dispõem a este tipo de atendimento de
saúde. O estudo mostrou a necessidade de o profissional ir mais além da técnica na assistência à
pessoa idosa, no sentido de um olhar diferenciado, percebendo-o como um ser integral para o
estabelecimento de vínculos efetivos promovendo a saúde.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0534.pdf
Nº de Classificação: 4723
SCHERER, Ligia Maria. Compreendendo mulheres gestantes/puérperas com HIV/AIDS:
contribuições para a superação dos déficits de autocuidado. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [134] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo convergente assistencial, que teve como
objetivos compreender e analisar os déficits de autocuidado de gestantes/puérperas com HIV/Aids e
identificar os fatores que influenciam no engajamento do autocuidado. O estudo foi realizado com dez
gestantes/puérperas com HIV, que freqüentavam um Serviço de Atendimento Especializado em
DST/Aids, em um município do interior do estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi iniciada
em abril de 2005 e se estendeu até maio de 2006. Para tanto, foram realizados encontros individuais
com as participantes, nos quais, foi aplicado um instrumento previamente elaborado, baseado na
Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem utilizando como base os requisitos de autocuidado:
universais, desenvolvimentais e desvio de saúde. Além disso, foi realizado um grupo focal no qual se
buscou resposta mais consistente para algumas questões que ficaram pendentes. Todas as
entrevistas, assim como o encontro em grupo, foram gravados transcritos, categorizados e
interpretados. As categorias de análise foram assim determinadas: 1 - o perfil das participantes; 2 - os
déficits de autocuidado; 3 - fatores que dificultam no engajamento do autocuidado; 4 - fatores que
contribuem no engajamento do autocuidado; 5 - as mudanças de atitudes e 6 - perspectivas para o
futuro. Durante as entrevistas, foi possível, além dos objetivos de pesquisa propostos, promover um
ambiente acolhedor e de interação entre enfermeira e cliente. No grupo, as participantes do estudo
tiveram a oportunidade de trocar experiências de vida, compartilhar seus medos, saberes, angústias
e, a partir daí, buscar juntas, clientes e enfermeira, a competência necessária para o autocuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0531.pdf
Nº de Classificação: 4724
SILVA, Sonia Maria Costa da. Participação da família na assistência ao portador de transtorno
mental no CAPS. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2006. [123] f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SPRÍCIGO, Jonas Salomão
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo cujo objetivo foi compreender como as famílias dos
portadores de transtornos mentais (PTM), vêm participando ou não, dos projetos terapêuticos
implementados em um CAPS I, de uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Para a
coleta de dados realizamos em uma primeira etapa, quatro grupos de convivência, com o intuito de
conhecer as razões pelas quais as famílias não participavam dos projetos terapêuticos, na segunda
etapa retomamos o estudo com o propósito de conhecer as razões pelas quais estas famílias
participam ou não dos projetos, e então realizamos entrevistas semi-estruturadas, com doze
familiares de usuários do serviço. Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados através dos
seus conteúdos (Bardin, 2000). Os resultados apontaram que a não participação das famílias nos
projetos terapêuticos, se deve, principalmente, pelo baixo poder aquisitivo e trabalho do cuidador, à
doença e à desmotivação. Para as famílias participantes os motivos apontados que fazem com que
eles se incluam é a segurança, o apoio que os profissionais repassam através de orientações e
informações para que consigam cuidar do seu portador doente. Estes se reportam às mudanças
ocorridas nos PTM, junto aos demais componentes da família, após estarem freqüentando o CAPS e
que se sentem acolhidos quando precisam de ajuda. Concluímos que a participação da família dos
PTM é fundamental nos projetos terapêuticos do CAPS, e que a instituição deverá sempre que
possível traçar estratégias para conseguir ter as famílias como parceiras nos projetos terapêuticos.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0532.pdf
Nº de Classificação: 4725
KUNZLER, Ilse Maria. O cuidado às mulheres no puerpério de alto risco: aplicando o modelo de
cuidado de Carraro, fundamentado em Florence Nightingale. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [129] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Este estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, do tipo convergente
assistencial, objetivando cuidar as mulheres que vivenciam o puerpério de alto-risco e analisar a
ampliação do cuidado com a aplicação do Modelo de Cuidado de Carraro, fundamentado nos escritos
de Florence Nightingale. Considerando a mulher como um ser humano integral, reforçou-se a atenção
à mulher puérpera. Procurou-se conhecer as mulheres e deixar-se conhecer; reconhecer a situação
de puerpério de alto risco vivenciada por estas mulheres, as situações de educação em saúde e a
reação do poder vital; selecionar e implementar estratégias para as ações da enfermagem quanto à
mulher e à sua família, de acordo com o trajeto desenhado; acompanhar a trajetória, observando e
comparando as informações, buscando subsídios para a seqüência do caminho e introduzir
inovações para ampliar o cuidado. A partir do cuidado prestado, emergiram os temas da pesquisa
convergente assistencial: atenção da mulher voltada para o bebê e a atenção da mulher voltada para
o cuidado de si. Considerando a mulher como um ser humano indivisível, utilizou-se a arte e ciência
para um cuidado integral à mulher no puerpério de alto risco, buscando reforçar suas energias,
potencializando o seu poder vital e direcionando-o para um viver saudável. Foi possível gerar uma
tomada de consciência da realidade vivida e o desejo de mudança, através da reflexão da prática do
cuidado e do cuidar de si, em relação à mulher puérpera de alto risco, sua família e à equipe de
enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0533.pdf
Nº de Classificação: 4726
SOARES, Júlio César da Silva. Situações de riscos ocupacionais percebidas pelos
trabalhadores de um serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALBUQUERQUE, Gelson Luiz
RESUMO: O presente estudo é uma pesquisa qualitativa exploratório-descritiva que objetivou
identificar as situações de riscos ocupacionais, na percepção dos trabalhadores de um SAMU. Para
buscar responder a essa indagação, selecionaram-se 35 (trinta e cinco) sujeitos de um SAMU. Estes
preencheram um instrumento auto-aplicável e semi-estruturado, descrevendo as situações de riscos
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ocupacionais que percebiam quando do exercício de suas atividades. O pesquisador utilizou o diário
de campo para registrar os aspectos do dia-a-dia do processo de trabalho e os riscos ocupacionais
dos sujeitos. A análise dos dados foi organizada e interpretada conforme proposta de análise de
conteúdo descrita por Bardin (2004). Os resultados evidenciam que trabalhadores submetem-se a
diversos riscos ocupacionais, destacando, dentre eles, riscos físicos, biológicos, mecânicos ou risco
de acidente, químicos, bem como os ergonômicos. Assim, o presente estudo descreve os riscos
ambientais e ocupacionais a que estão expostos pelo sujeitos trabalhadores de um SAMU. Esperase, outrossim, que os gestores responsáveis pelos SAMUs, implementem a política de Educação
Permanente nesses serviços, encetarem medidas que melhorem a qualidade de trabalho aos
profissionais, sejam eles públicos, privados ou militares, o que, sem sombra de dúvidas, qualificará a
ação e prevenirá as doenças ocupacionais que podem ser fruto dos riscos aqui descritos.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0535.pdf
Nº de Classificação: 4727
ORDAHI, Lisnéia Fabiani Bock. Comunicação entre a enfermagem e clientes em um centro de
terapia intensiva com base na teoria humanística de Paterson e Zderad. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [132] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
SOUZA, Lúcia Nazareth Amante de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa convergente-assistencial que tem como objetivos identificar nos
discursos e na prática da enfermagem o diálogo entre esta e o cliente impossibilitado de comunicação
verbal à luz da teoria humanística de Paterson e Zderad; e analisar o processo comunicacional que
ocorre entre a equipe de enfermagem e o cliente impossibilitado de comunicação verbal. A coleta de
dados ocorreu no período de abril a julho de 2005, com nove técnicos de enfermagem do turno Noite
B do Centro de Terapia Intensiva de um hospital privado de Porto Alegre/RS. Utilizamos a
observação não participante e de três oficinas, chamadas de Oficinas Existenciais. As informações
coletadas foram agrupadas de acordo com os temas discutidos nas oficinas e observação não
participante, sendo compilados em quatro categorias de forma a contemplar os objetivos propostos,
sendo assim: o conhecer a si e aos outros; a comunicação entre a enfermagem e cliente, família e
outros profissionais da saúde; a experiência do não cuidado e analisando o processo comunicacional
entre a enfermagem e o cliente. As reflexões possibilitaram reconhecer que a relação dialógica ainda
permanece um tanto prejudicada pela “robotização das pessoas que cuidam”, que deixam de
perceber e conhecer a si e ao cliente nas suas condições de ser humano. As vivências desveladas
por cada participante apontam para a necessidade de integração entre os profissionais da saúde nas
questões terapêuticas e ao entendimento no processo comunicacional com o cliente, através do estar
com, do ser mais, da transferência do amor e da compaixão. Além disso, o discurso do ideal
necessita ser o mesmo da ação real para que o cuidado seja humanizado.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0543.pdf
Nº de Classificação: 4728
ACKER, Justina Ines Brunetto Verruck. Construindo a mobilização com a equipe de saúde da
família para a prevenção do acidente doméstico infantil. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [149] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARTANA, Maria do Horto Fontoura
RESUMO: No Brasil, como em outros países, a criança tem sido freqüentemente vítima de acidentes
no espaço domiciliar devido a fatores pessoais, ambientais e circunstanciais. Faz-se necessário que o
profissional de saúde, em consonância com as expectativas da família, estabeleça ações que
promovam a prevenção dessa situação. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo
Convergente-assistencial, tendo como objetivo principal mobilizar a equipe do Programa de Saúde da
Família (PSF) para a construção da participação comunitária visando prevenir acidentes domésticos
de crianças menores de 5 anos através da educação em saúde, tendo como base as “Sete Teses
sobre Educação Sanitária para a Participação Comunitária”, de Roberto Briceño-León, no Bairro
Santo André, no Município de Lajeado, Rio Grande do Sul. Este estudo foi desenvolvido em duas
etapas nos meses de maio e junho de 2006. Na primeira a pesquisadora foi a protagonista do
processo de mobilização e na segunda etapa a equipe de saúde assume o planejamento e
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organização das atividades, contando apenas com o apoio da pesquisadora. Os sujeitos do estudo
foram os profissionais de uma equipe do Programa de Saúde da Família, totalizando 11 pessoas. As
informações foram coletadas através de entrevistas coletivas e oficinas. Os dados foram organizados
pela pesquisadora e analisados, conforme Trentini e Paim (2004). Como resultado global do estudo
encontramos cinco categorias de análise, sendo elas: “Tornando o projeto conhecido e obtendo
apoio”; “Ações educativas propostas pelos profissionais da saúde”; “A equipe de saúde educa com
criatividade”; “As estratégias facilitadoras para a construção da participação comunitária”; e,
“Continuidade da construção da participação comunitária para prevenção de acidentes”. Evidenciouse que o referencial teórico metodológico foi adequado para desencadear o processo de mobilização
para a prevenção de acidentes domésticos através da educação em saúde. Concluímos que a
mobilização é um processo lento e complexo, mas pode ser desencadeada quando ocorre maior
envolvimento e congruência entre as expectativas da equipe de saúde e comunidade, respeitando as
diferenças e valorizando potencialidades individuais e coletivas. Como sugestão propõe-se que o
processo de educação em saúde para a prevenção de acidentes domésticos seja ampliado,
agregando diferentes instâncias sociais governamentais e não governamentais, incluído a educação
em saúde também na sala de emergência.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46218
Nº de Classificação: 4729
SOUZA, Márlen Salib de. Refletindo o processo de cuidar nas interações cotidianas entre a
equipe de enfermagem e as famílias no centro obstétrico. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [94] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo refletir o processo de cuidar que possibilite repensar
as interações cotidianas entre a equipe de enfermagem e as famílias no Centro Obstétrico. O estudo
foi desenvolvido com oito integrantes de uma equipe de enfermagem que trabalha em Centro
Obstétrico, denominadas para este estudo, interatrizes. A fundamentação teórica foi baseada nos
princípios do Interacionismo Simbólico. Como caminho metodológico, foi utilizado o Processo de
Cuidar, composto de cinco etapas: Conhecendo o Cotidiano da Equipe; Definindo a Situação;
Repensando o Cotidiano; Propondo um Cuidado e Refletindo sobre a Experiência Vivida. Tendo
conhecimento do cotidiano da equipe, foi possível definir a situação do mesmo; para isso foram
consideradas as situações facilitadoras e as situações que dificultam as interações saudáveis, bem
como os significados sobre o cuidado no processo do nascimento. O estudo revela que a
enfermagem possui os recursos e a aproximação necessários com o sujeito para a transformação da
prática profissional. À medida que a equipe de enfermagem encontra espaço para exteriorizar seus
sentimentos e significados sobre o cuidado, abrem-se possibilidades para a reflexão dessa prática na
busca de interações saudáveis com as famílias durante o processo do nascimento.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0551.pdf
Nº de Classificação: 4730
SCHEEREN, Helena Beatriz. Educação e saúde: diálogo com "elas" e "eles" sobre planejamento
familiar. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006.
[102] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOSNY, Antônio de Miranda
RESUMO: O presente trabalho relata uma prática que refletiu e dialogou sobre planejamento familiar
com moradores de uma vila urbana de um município gaúcho.Caracteriza-se por uma abordagem
qualitativa, do tipo convergente assistencial. Para a realização da pesquisa foram organizados grupos
de diálogo com mulheres e homens da vila.O número de participantes femininos variou de quatro a
sete e o masculino foi cinco. Fundamenta-se nas reflexões teóricas de Roberto Briceño-León,
apresentadas como Sete Teses da Educação Sanitária para a Participação Comunitária.Objetivou-se,
através de um diálogo participativo, conhecer os indivíduos no contexto de sua comunidade e
destacar suas principais expectativas quanto à sexualidade e planejamento familiar. Procurou-se
pesquisar estes homens e mulheres, deixando-se conhecer e reconhecer em situações de interesse
educativo em saúde. A partir do diálogo foram identificados fatores que podem ser determinantes ou
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interferir na maneira como as pessoas compreendem e procedem em relação a questões de gênero,
crenças sobre as funções corporais, crenças culturais e religiosas, estilo de vida, situação econômica,
experiências anteriores, expectativa em relação a efeitos colaterais, planos de reprodução entre
outros .Conclui-se que possíveis dificuldades no planejamento familiar nesta comunidade podem
estar relacionadas a questões sobre sexualidade, métodos contraceptivos e conhecimentos
corporais. Além disso, percebeu-se a interferência de fatores culturais, questões de gênero, a falta de
participação masculina e responsabilização da mulher. Identificamos, ainda, falas onde se percebe
dificuldades de entendimento em relação ao planejamento familiar que podem estar relacionadas a
necessidade de maior diálogo entre profissionais e clientela.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0537.pdf
Nº de Classificação: 4731
STEFFENS, Ana Paula. Repercussões de acidentes de trabalho com pérfuro-cortante na vida de
trabalhadores de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2006. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo convergente assistencial, cujos objetivos
foram determinar quais as repercussões do acidente de trabalho com pérfuro-cortante na vida dos
trabalhadores de enfermagem, com base nas vivências e sentimentos relatados, bem como refletir
sobre estratégias que possam minimizar o processo de desgaste do trabalhador decorrente do
acidente e construir um corpo de conhecimentos que possa subsidiar novas alternativas de atuação
frente a estas ocorrências. Foi tomada como pergunta de pesquisa: Quais são as repercussões de
um acidente de trabalho com pérfuro-cortantes para a vida dos trabalhadores de enfermagem?
Partiu-se da hipótese que o acidente de trabalho gera mais desgaste psíquico no trabalhador do que
realmente impactos que alterem seu comportamento frente à manipulação com pérfuro-cortantes.
Para dar contar destes aspectos, montou-se um marco teórico com base na Teoria Sócio-Humanista
de Beatriz Bedushi Capella (1998). A pesquisa foi realizada em um hospital escola do interior do Rio
Grande do Sul, com trabalhadores da equipe de enfermagem que já tivessem tido um acidente de
trabalho com material pérfuro-cortante potencialmente contaminado. A coleta de dados desenvolveuse em dois momentos: no primeiro foram realizadas três oficinas, cujas discussões foram gravadas, e
no segundo momento realizaram-se 13 entrevistas para aprofundamento dos dados. Os dados foram
analisados conforme a proposta de Minayo (2004). Após a análise dos dados chegou-se às seguintes
categorias: Significados acerca de acidentes de trabalho; Acidente de trabalho: de quem é a culpa?;
Repercussões do acidente de trabalho na vida do trabalhador; Redes de apoio, Estratégias para a
prevenção e para a resolução do acidente. Os resultados apontam para a existência de sérias
repercussões na vida dos profissionais, nas dimensões biológicas, psíquicas e sociais, ocorrendo
grande desgaste psíquico imediato ao acidente e ao longo do seguimento sorológico, verbalizado
principalmente pelo medo da contaminação e de sofrer outro acidente. Foi proposto o conceito de
redes de apoio pensando em estruturas sociais para amparar o trabalhador neste momento de
fragilidade. Conclui-se sugerindo como alternativas para minimizar o desgaste causado pelo acidente
de trabalho o fortalecimento das redes de apoio, entendidas como estruturas sociais para amparar o
trabalhador neste momento de fragilidade, as quais incluem a humanização no atendimento ao
trabalhador, as práticas reflexivas em substituição dos treinamentos e atendimento psicossocial ao
profissional acidentado.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0530.pdf
Nº de Classificação: 4732
SOUZA, Sabrina da Silva de. Representações sobre o viver com tuberculose. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [92] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise M. Guerreiro Vieira da
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo convergente assistencial, que teve como
objetivos: Desenvolver uma proposta educativa com um grupo de pessoas com tuberculose visando a
promoção de um viver mais saudável;Compreender as representações da tuberculose de pessoas
atendidas em um serviço de referência de um município de Santa Catarina acerca de sua condição
de saúde; Compreender como as pessoas com tuberculose constroem a experiência de viver com
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essa doença. Foi utilizada como referencial a teoria das Representações Sociais proposta por Serge
Moscovici (1961). A coleta de dados ocorreu através de grupos de convivência e de entrevistas
individuais com 25 pessoas com tuberculose integrantes de um Programa de Controle de
Tuberculose. A análise das falas nos levou a compreender que há um tema central que expressa
como representam a tuberculose: viver com tuberculose é sofrido. Esta representação está apoiada
em três categorias: o tratamento é difícil, a tuberculose afasta as pessoas, a tuberculose muda a
percepção de si. Podemos observar que as pessoas que fizeram parte do estudo elaboram suas
representações segundo seu universo vivido e experimentado, tratando-se de um conhecimento
prático do senso comum, que orienta suas ações de cuidado. As pessoas com tuberculose também
sofrem preconceitos devido a doença e isto faz com que mantenham segredo do diagnóstico para
evitarem sofrer discriminação social. Os achados do estudo oferecem subsídios para a construção de
uma proposta educativa que considera a pessoa com tuberculose em seu ambiente físico e social,
visando sua reinserção social.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0528.pdf
Nº de Classificação: 4733
SCHERER, Magda Duarte dos Anjos. O trabalho da equipe no Programa de Saúde da Família:
possibilidades de construção da interdisciplinaridade. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [233] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: A prática hegemônica em saúde fundamenta-se no conhecimento disciplinar e no modelo
biomédico, apesar das criticas aos limites deste modelo para o entendimento da complexidade da
vida humana e do processo saúde-doença. O Programa de Saúde da Família tem sido apontado
como estratégico para a construção de um novo modelo assistencial em saúde, sendo que a
redefinição do processo de trabalho com a articulação/integração de várias práticas profissionais na
perspectiva interdisciplinar é um de seus principais desafios. Nesse contexto, o objetivo geral deste
estudo é analisar, nas práticas dos profissionais de saúde que participaram de um Curso de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, na Região Sul do Brasil, as possibilidades de
construção da interdisciplinaridade a partir das percepções e expressões dos residentes e
supervisores. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa utilizando triangulação na coleta e
análise dos dados, fundado na dialética marxista e na ergologia. Os dados foram coletados através
de entrevistas semi-estruturadas, observação participante plena, análise documental e grupo focal, no
período de março de 2003 a agosto de 2006. A análise qualitativa seguiu os três passos sugeridos
por Demo (2004): contextualização sócio-histórica, análise formal e interpretação, seguindo
referencial teórico acerca do trabalho em saúde, da interdisciplinaridade e da ergologia. Da análise
dos dados surgiram três grandes temas. “O contexto do estudo, os sujeitos e sua relação com o
trabalho em saúde da família” é o primeiro, composto pelas seguintes categorias: elementos
motivadores; expectativas; e perspectivas de atuação profissional. O segundo tema é “a
interdisciplinaridade prescrita”, que inclui as categorias concepção dos sujeitos; para acontecer o
trabalho interdisciplinar; e contexto político-institucional. O terceiro tema, “a vivência da
interdisciplinaridade”, foi composto pelas seguintes categorias: interdisciplinaridade – processo
complexo e ação concreta; e as dramáticas do uso de si. Nesta última encontram-se quatro subcategorias: o núcleo e o campo de competências em mutação; a multiprofissionalidade no trabalho
em equipe; contexto: limitador e facilitador do exercício da interdisciplinaridade; e estratégias dos
sujeitos. Para novas práticas parece necessário o desenvolvimento de competências para lidar com a
complexidade dos problemas e do trabalho em saúde, que envolve profissões, disciplinas e
paradigmas diferentes. A interdisciplinaridade dependeria predominantemente da atitude dos sujeitos,
do contexto institucional e da gestão do trabalho no cotidiano, com os profissionais e os usuários.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0536.pdf
Nº de Classificação: 4734
TAVARES, Celina Maria Araujo. A atuação da enfermeira: uma contribuição para a prevenção do
câncer ginecológico. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2006. 269 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
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RESUMO: Considerando que a caracterização do processo de trabalho e a instrumentalização
adequada dos profissionais que atuam na Atenção Básica em Saúde são condições necessárias para
a qualificação da assistência na prevenção do câncer ginecológico, problema relevante de saúde
pública, e acreditando que a enfermeira é uma profissional que pode fazer diferença neste processo,
decidi aprofundar a compreensão sobre o assunto, num estudo qualitativo, na perspectiva do
Materialismo Histórico e Dialético. Os objetivos foram: determinar os limites e as possibilidades do
trabalho da enfermeira no desenvolvimento de ações de promoção à saúde e de prevenção do
câncer ginecológico; analisar o seu processo de trabalho em unidades básicas de saúde buscando a
compreensão das correlações e mediações com o desenvolvimento histórico desse trabalho; propor
uma contribuição à reestruturação do processo de trabalho em relação à saúde da mulher, que
possibilite o aumento da cobertura da assistência preventiva do câncer ginecológico e a modificação
do seu perfil epidemiológico numa determinada área. A investigação foi desenvolvida num Município
de médio porte do Estado de Santa Catarina. Os dados foram coletados em todas as Unidades
Básicas, no ano 2005, utilizando como estratégias: coleta de dados epidemiológicos, observação
sistematizada da estrutura e do atendimento nas dezenove unidades, entrevista semi-estruturada
com uma enfermeira do PSF de cada serviço e quatro reuniões com as entrevistadas na opção
técnica de Grupo Focal. A pesquisa atendeu as exigências éticas da Resolução nº196 do Conselho
Nacional de Saúde, preservando o anonimato das informantes e as situações encontradas. Na
sistematização dos dados foi realizada análise temática do conteúdo das entrevistas, identificando as
categorias e subcategorias que expressassem conteúdos significativos para a questão de pesquisa.
Os dados da análise situacional e do Grupo Focal foram confrontados com as categorias obtidas,
confirmando-as e dando sustentação para a discussão dos resultados. A pesquisa evidenciou que a
prática profissional das enfermeiras do estudo está intimamente ligada ao sistema de saúde vigente,
ao modelo assistencial adotado no Município, ao modelo de formação profissional e às concepções
filosóficas e ideológicas sobre saúde e processo de trabalho do modo de produção capitalista vigente.
A organização da assistência preventiva está baseada na interpretação do Programa do Ministério da
Saúde, centralizada na coleta de colpocitologia, para as mulheres que comparecem
espontaneamente aos serviços, privilegiando a reprodução de rotinas e a produtividade. A assistência
prestada tem forte influência da formação no modelo biomédico, ficando em segundo plano as ações
de promoção da saúde. O trabalho está centrado na execução de tarefas e atividades programáticas
e sua distorção tem relação direta com a inadequação dos instrumentos de trabalho disponíveis e
utilizados pelas enfermeiras. Os fatores determinantes dos problemas identificados são complexos,
indo além do âmbito da área da saúde e da categoria profissional. Visando contribuir com a
requalificação da assistência foi proposta uma estratégia de trabalho para a ampliação do
conhecimento das profissionais e das mulheres e a definição de um processo de avaliação
sistemático das ações, que retroalimente as práticas profissionais e atenda as necessidades de
saúde da população.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0544.pdf
Nº de Classificação: 4735
COLOGNESE, Elizete Teresinha Schmidt. A inclusão do familiar em situação de urgência e
emergência sustentada no discurso do sujeito coletivo. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que teve como objetivo compreender como a
equipe de enfermagem em situação de urgência e emergência tem se comportado frente aos
familiares no sentido de incluí-los ou excluí-los do atendimento de enfermagem e como estes últimos
percebem esta situação. A coleta de informações foi realizada em uma unidade de urgência e
emergência, localizada no interior do Rio Grande do Sul, através de encontros com a equipe de
enfermagem que atua na unidade, e entrevistas semi-estruturadas com os familiares de pacientes em
situação de urgência e emergência. Os participantes deste estudo foram 14 sujeitos da equipe de
enfermagem e 11 familiares. A análise dos dados ocorreu ao longo do processo e o método utilizado
foi o Discurso do Sujeito Coletivo, construído através das expressões chaves, idéias centrais e
ancoragem. Desta análise surgiram diferentes discursos sobre a exclusão do familiar em situação de
urgência e emergência. A perspectiva dos familiares: “A gente que ficar tranqüilo e quer atenção”; “A
gente quer ficar junto”; “ A gente quer ser atendido rápido com segurança e quer informação”. A
perspectiva da equipe de enfermagem: “O familiar como fonte de informação”; “O familiar atrapalha é
leigo e interfere nos procedimentos de enfermagem, torna-se um incômodo”; “O familiar é esquecido,
não recebe informações, ele aguarda lá fora”; “A equipe de enfermagem percebe sentimentos por
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parte dos familiares”; “Percebendo o familiar colocando-se no lugar dele”; “Nós somos mecânicos”;
“Pensar, agir e sentir - Equipe de enfermagem”; “Um olhar da enfermagem para a inclusão do familiar
- A reflexão permite novas maneiras de cuidar”. Sabe-se que o assunto não se esgota aqui, mas
justamente começa com um novo olhar, mais crítico e reflexivo sobre a atuação em serviços de
urgência e emergência e a inclusão do familiar como pessoa que possui sentimentos, valores e
necessidades que devem ser compreendidos, respeitados e atendidos pela equipe de enfermagem.
Deste modo o cuidado de enfermagem precisa ir além do que os olhos podem ver, é necessário se
permitir um verdadeiro encontro entre as pessoas que cuidam e aquele que é cuidado num processo
de interação e troca de vivências.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0557.pdf
Nº de Classificação: 4736
HAMES, Maria de Lourdes Campos. Amarras da liberdade: representações maternas do processo
de amamentação-desmame de crianças com idade superior a dois anos. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. [176] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: O processo de amamentação mostra-se imbricado em uma espessa rede de valores
constituindo-se numa junção multidimensional e exigindo diferentes abordagens e intervenções para
uma atuação efetiva na problemática nos dias atuais. Considerando a escassez de estudos que
abordam o processo de desmame enquanto parte do amamentar bem sucedido na perspectiva da
mulher, operacionalizei a pesquisa que originou esta Tese, objetivando conhecer as representações
maternas do processo de amamentação-desmame de crianças com idade superior a dois anos. A
pesquisa envolveu trinta e duas mulheres residentes em treze localidades do município de Biguaçu,
em Santa Catarina, cujos filhos haviam nascido no período de outubro de 2002 a outubro de 2003.
Constituiu-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritivo, que teve como
referencial teórico a Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici. Para a coleta dos
dados foram utilizados instrumentos como a entrevista individual semi-estruturada, o diário de campo,
bem como, a escuta sensível. Os dados obtidos foram transcritos e validados pelas participantes,
para serem utilizados no estudo. Foram cumpridas as normas das Resoluções 196/96 e 251/97 do
Conselho Nacional de Saúde, que trata da pesquisa envolvendo seres humanos. Operacionalizada
através de sessenta e quatro encontros (trinta e dois para coleta dos dados e trinta e dois para
validação dos mesmos) face à face com as participantes, em seus domicílios, os dados obtidos foram
analisados à luz do referencial teórico de escolha. Desta análise foi possível identificar três temas. O
primeiro tema, denominado “Eu amamentei meu filho por mais de dois anos e desmamei, apesar de
tudo!”, trata da representação dos sentimentos maternos no amamentar-desmamar e mostra a
complexidade que envolve o processo para quem o vivencia. Em suas representações, únicas e
irrepetíveis, estas mulheres colocaram sentimentos e significados, muitas vezes contraditórios,
mostrando a ambigüidade que cerceia o processo e o simbolismo que o comporta, enquanto
possibilidade de crescimento ou amarra ideológica. No segundo tema, “Como aconteceu o
desmame”, apresento os contornos do desenho que o amamentar-desmamar riscou na vida destas
mulheres. As práticas de desmame identificadas deixaram transparecer a evidência que, de certa
forma, elas agem com base nos conhecimentos e formas aceitas e conhecidas no meio familiar e
social em que se inserem, prevalecendo a vontade e o interesse da criança sobre os da mãe. O
terceiro tema, “Quem amamentou o João, que o desmame!”, aponta as insistentes tentativas de
camuflagem social da violência perpetrada na esfera privada do amamentar-desmamar na
perspectiva do ser mulher, alertando para a existência de realidades silenciadas e tornadas
imperceptíveis pela convivência social, cujas práticas familiares e profissionais coniventes, tornam-se
geradoras de um desamparo cuidativo. No aprofundamento das relações interpessoais foi possível
identificar a influência da construção social do modelo de maternidade (ideal da boa mãe) e a mística
da unidade mãe-criança, bem como, a necessidade de individuação dos sujeitos envolvidos no
processo. Finalmente, o estudo me permitiu concluir que não há, atualmente, um posicionamento
epistemológico, que dê sustentação aos argumentos da mulher nutriz em suas crises e conflitos no
processo de amamentar-desmamar.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0550.pdf
Nº de Classificação: 4737
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KOECHE, Denise Krieger. A práxis na formação do enfermeiro: uma contribuição crítica ao estágio
curricular supervisionado. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2006. [175] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNITZ, Kenya Schmidt
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo desenvolvido com um grupo de enfermeiras envolvidas
com o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) de um Curso de Graduação em Enfermagem. Tem
como objetivo compreender o significado do Estágio na formação do enfermeiro buscando identificar
as relações estabelecidas entre mundo do trabalho e mundo da escola através do olhar de
enfermeiros docentes e dos serviços com base na reflexão coletiva, na discussão dos propósitos do
estágio, e na interpretação da sua contribuição à luz do referencial teórico da Filosofia da Práxis
(VÁZQUEZ, 1986). Esse referencial em sintonia com fundamentos da educação libertadora
(FREIRE,1980) norteou o processo reflexivo deste estudo. A metodologia está baseada na
abordagem qualitativa em que o Grupo Focal foi utilizado como técnica de coleta de dados conforme
sugerem Leopardi, Beck e Gonzales (2001), Tanaka e Melo (2001) e Minayo (2000). Foram
realizadas seis sessões grupais das quais participaram 17 enfermeiras entre docentes e dos serviços.
As discussões foram guiadas por temas problematizadores. Estes serviram também de esquema
inicial das categorias de análise que emanaram da análise temática (MINAYO, 2000) utilizada no
tratamento do material coletado. Foram identificadas quatro categorias temáticas denominadas “o
ECS como atividade prática”, “o ECS como exercício de autonomia”, “O ECS como práxis” e “o ECS
como possibilidade de integração ensino-serviço”. Na primeira categoria foram estabelecidos dois
indicadores; o estágio como propiciador do aprimoramento para a prática profissional em que
competências técnicas e políticas são ressignificadas e interações complexas ganham visibilidade no
confronto com a prática profissional. No segundo indicador, o estágio é visto como uma prática
reflexiva-crítica sendo a autonomia do aluno potencializadora da aprendizagem significativa crítica e
propulsora de mudanças na prática. A autonomia foi significada a partir da concepção inicial e ECS
como espaço/tempo de desenvolver autonomia evoluindo para a compreensão de que o aluno
precisa exercitá-la, uma vez que sua construção se dá em processo ao longo da formação. Nesse
processo de construção da autonomia, ficou evidente nas discussões do grupo, a necessidade de
refletir constantemente a acerca de sua práxis tendo em vista a noção de autonomia/dependência,
autoridade/liberdade. O ECS como práxis foi significado a partir da integração teórico-prática que é
possibilitada no confronto com a realidade quando docentes e enfermeiros dos serviços, a partir do
reconhecimento de seus papéis, conseguem significá-la com os alunos num processo de açãoreflexão-ação, ou seja, com a práxis criativa-reflexiva, que, por sua vez é potencializadora de uma
práxis profissional transformadora. A integração ensino-serviço mediada no ECS é efetivada quando
alunos, professores e enfermeiros se integram e se reconhecem como sujeitos ativos na construção
dessa integração valorizando as correlações teóricopráticas, a intersubjetividade das relações e o
compartilhar de objetivos a serem alcançados. O estudo aponta que a compreensão do que é o ECS
e os seus propósitos precisa ser de domínio de todos os sujeitos envolvidos no processo incluindo
alunos, profissionais dos campos de estágio, professores, gestores e usuários dos serviços afim de
que entre mundo da escola e mundo do trabalho ocorra efetiva integração.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0542.pdf
Nº de Classificação: 4738
GUIMARÃES, Gisele Perin. A formação do apego pais/recém-nascido pré-termo e/ou baixo peso
no método mãe-canguru: uma contribuição da enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 309 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
RESUMO: Trata-se de Pesquisa Convergente-Assistencial com os objetivos de compreender as
percepções dos pais a respeito da aproximação precoce com o filho nascido pré-termo e/ou com
baixo peso durante a prática do Método Mãe-Canguru e identificar e analisar quais os aspectos
promotores e complicadores do processo de formação do apego entre os pais e os recém-nascidos
durante esta prática. A Teoria do Apego e a Teoria da Adaptação subsidiaram toda a trajetória da
pesquisa, que foi desenvolvida na unidade neonatal do Hospital Universitário da Universidade Federal
de Santa Catarina. Os sujeitos foram três casais e seus filhos nascidos pré-termo e/ou de baixo peso
que estavam aptos a praticarem o Método no momento da coleta de dados. A coleta de dados foi
realizada através do processo cuidativo em enfermagem, utilizando-se técnicas de observação
participante (técnica principal) e entrevista focalizada (técnica complementar). A análise foi realizada
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seguindo-se quatro processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e transferência. Desta
análise emergiram cinco categorias relacionadas aos aspectos promotores da formação do apego: 1)
Preliminares da formação do apego: o percurso vivenciado antes de chegar à unidade neonatal, 2)
Atenção e acolhimento da equipe neonatal, 3) Participar ativamente do cotidiano da unidade, 4)
Trocar experiências com outros pais que vivenciam situações similares, e 5) Ter a oportunidade de
re(conhecer-se) no papel de mãe, de pai e de filho; e seis categorias relacionadas aos aspectos
complicadores da formação do apego: 1) Dificuldade inicial para ultrapassar o desafio de serem pais
prematuros, 2) Equipamentos e ações da equipe neonatal frustrando a aproximação pai-mãe-filho, 3)
Desconhecimento e inabilidade dos pais com relação à imaturidade do RN para iniciar e manter o
processo de amamentação, 4) Entre a vontade de permanecer na instituição e a saudade de casa:
conflitos permanentes e persistentes durante o processo de hospitalização, 5) Múltiplas, intensas e
complexas demandas para cuidar do bebê ou o cansaço materno/paterno e as especificidades do
cuidado ao recém-nascido pré-termo e/ou de baixo peso, e 6) Insegurança dos pais ao levar o recémnascido para casa. Os resultados apontam as principais facilidades e dificuldades que a mulher e o
homem apresentam ao terem que enfrentar o nascimento prematuro do filho e a necessidade de
permanecerem por período prolongado no ambiente neonatal, enfatizando a situação conflituosa e
ambígua vivenciada pelos mesmos, diante do nascimento precoce. Destaca também a necessidade
de que a equipe neonatal favoreça o desempenho precoce da maternagem e da paternagem. Este
estudo evidencia ainda o papel que os profissionais, em especial os de enfermagem têm, de
promoverem a inserção dos pais em todo o contexto que envolve a prematuridade, bem como no
cuidado direto ao recém-nascido, favorecendo o apego seguro e, particularmente, destaca o papel da
enfermeira como sendo a articuladora e tutora do processo de cuidar da aproximação pais-filhos
durante a vigência do Método Mãe-Canguru, bem como, as relevâncias para o ensino e para a
pesquisa na área neonatal.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0540.pdf
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HONÓRIO, Melissa Orlandi. Educação para o autocuidado: uma alternativa de assistência de
enfermagem ao adulto e idoso com incontinência urinária. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvia Maria Azevedo dos
RESUMO: O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno relativamente novo em nosso
país. Como ele é um evento multifatorial acarreta profundas transformações na vida das pessoas,
especialmente na saúde, nas relações interpessoais, sociais, econômicas, entre outras. Tudo isso
vem alterar a qualidade de vida das pessoas em processo de envelhecimento, especialmente, no que
tange a independência e autonomia. Dentre as alterações possíveis de ocorrer no envelhecimento
está a incontinência urinária que, além de possuir múltiplas etiologias, ser grande complexidade
terapêutica gera um enorme impacto na vida das pessoas. Assim, o presente estudo teve como
objetivo desenvolver uma proposta de educação para o autocuidado, fundamentada na terapia
comportamental, junto a adultos e idosos com incontinência urinária, em nível ambulatorial.Este
trabalho configurou-se como uma pesquisa convergente assistencial com abordagem qualitativa, que
teve como referencial teórico-filosófico a Teoria do Autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem
associada às concepções de educação de Paulo Freire. O local de desenvolvimento desse estudo foi
o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Assistência Geronto-geriátrica (NIPEG/HU/UFSC),
situado na área dos ambulatórios, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina. Participaram dessa pesquisa quatro sujeitos, com idades entre 50 e 72 anos. Para coleta
dos dados foram utilizadas as seguintes técnicas e instrumentos: consulta de enfermagem; entrevista
semi-estruturada, formulário de avaliação de incontinência urinária e o diário miccional. A análise dos
dados deu-se a partir das transcrições das fitas gravadas durante as consultas e encontros, dos
dados obtidos através dos instrumentos aplicados associados às anotações feitas no diário de
campo. Para tanto, utilizou-se os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Após
a categorização dos dados, foi possível identificar quatro eixos temáticos: hábitos de vida diários; a
repercussão da incontinência urinária na qualidade de vida; a busca por suporte e tratamentos; a rede
de apoio familiar e relações sociais. Ao sumarizar os resultados da pesquisa foi possível concluir que
o tratamento conservador para a incontinência urinária através da reeducação do assoalho pélvico
inferior mostrou-se eficiente para esse grupo de pacientes, uma vez que a recuperação total da
continência ocorreu com três pacientes e a parcial com um. No entanto, as conquistas obtidas
transcenderam os aspectos fisiológicos, tendo sido possível despertar nos pacientes atendidos
atitudes de autonomia, tomadas de consciência e mudanças de comportamento. Essas mudanças
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puderam contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, sendo este
um importante diferencial da assistência prestada. Dessa forma, conclui-se que a pesquisa conseguiu
de fato alcançar seus objetivos na totalidade, mostrando ser a urologia um campo possível para
participação do enfermeiro. Além disso, mostrou que a assistência de enfermagem é capaz de ser
inovadora e participativa, na medida em que permite que os pacientes sejam ativos nos processos de
cuidado.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0545.pdf
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ZAMPIERI, Maria de Fátima Mota. Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar para além das
divergências e convergências. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2006. 437 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Pesquisa qualitativa, exploratória e participante realizada com gestantes e profissionais do
ambulatório do Hospital Universitário (HU) e de uma unidade local de saúde, guiada por pressupostos
pessoais e de Edgar Morin e interpretada à luz da Hermenêutica dialética como linha de pensamento.
Teve como objetivos: compreender o que significa cuidado humanizado no pré-natal, na ótica dos
profissionais e das gestantes; conhecer as divergências e convergências entre estes significados e as
barreiras que dificultam este cuidado e; propor possibilidades para guiar o cuidado humanizado no
pré-natal. A atenção pré-natal está aquém das necessidades e expectativas da mulher, família e dos
profissionais, havendo valorização da patologia e despersonalização e fragmentação da mulher. A
inquietude em relação a isso, a importância do cuidado pré-natal, a polissemia do termo humanização
e a carência de publicações motivaram esta pesquisa. Para subsidiá-la foi realizada uma ampla
revisão bibliográfica sobre as práticas obstétricas, programas e políticas de saúde relativas à mulher,
cuidado pré-natal e humanização Os dados foram coletados em 2005, respeitando os princípios
éticos, mediante entrevistas semi-estruturadas e observação participante. Participaram da pesquisa
42 atores sociais: 23 profissionais e 19 gestantes. Após a leitura do “corpus”, foram destacados os
discursos e determinados os temas, que, agrupados pela convergência de idéias, deram origem às
categorias: caracterizando o cuidado pré-natal; cuidado centrado no ser humano, enfocando a
promoção da saúde; atenção integral à saúde da mulher (subcategorias: interdisciplinaridade e
formação dos profissionais); acesso à atenção à saúde completa; relações dialógicas entre gestantes
e profissionais (subcategorias: acolhimento e relação horizontal e de confiança); valorização da
gestante na sua unicidade e multidimensionalidade; ambiente e profissionais humanizados; postura
ética e amorosa do profissional e; buscando autonomia e protagonismo dos sujeitos na gestação e na
saúde (subcategorias: ampliação de conhecimentos e participação em espaços educativos; conhecer,
reconhecer, estimular o exercício e o cumprimento dos direitos; inclusão da família e acompanhante;
participação ativa no processo de nascimento e nas questões de saúde da população). As barreiras
para efetivação do cuidado humanizado foram: problemas econômicos, sociais, geográficos,
educacionais e de segurança das gestantes; ausência de interdisciplinaridade; formação biomédica;
desorganização do sistema de saúde; desarticulação entre os níveis de complexidade da assistência;
falta de referência e contra-referência, desvalorização da atenção primária e do profissional e,
desatenção e desrespeito à gestante. Este estudo contribuiu para a produção de conhecimentos,
podendo gerar mudanças nas práticas de saúde. Aponta para uma nova visão de mundo, para um
pensamento aberto e de junção que estabeleça redes de solidariedade, incorpore a incerteza,
fortaleça o respeito e a inclusão. Um olhar que permita compreender a complexidade do ser humano,
da gestação e do nascimento; que os articule aos sistemas sociais, culturais, econômicos e
educacionais. Um modelo humanístico e complexo que veja os seres humanos como seres inteiros,
singulares e multidimensionais, autônomos e dependentes; que valorize as diferenças, identidades,
sentimentos, palavras, experiências, conhecimentos; que os reconheça, como sujeitos de direitos,
merecedores de acolhimento, interesse e compreensão. Um cuidado que propicie comunicação
autêntica, encontro genuíno, respeito à integridade e à dignidade do outro; que promova à saúde,
valorize a vida, fortaleça as redes solidárias e responsabilidades mútuas, garanta e estimule a
participação, a autonomia e o protagonismo na vida e saúde.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0547.pdf
Nº de Classificação: 4741
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SILVA, Danielle Boing Bernardes. Compreendendo a problemática da violência doméstica contra
crianças e adolescentes para a promoção de novas possibilidades de cuidado. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: A violência doméstica contra crianças e adolescentes, hoje, demonstra o que ao longo da
história vem acontecendo, um descaso com as crianças e adolescentes, esclarecendo a verdadeira
face das relações familiares que estão presentes cotidianamente. È evidente que a violência presente
atualmente é o reflexo de como esses sujeitos estão sendo cuidados e percebidos na sociedade.
Quando se propõe a realizar uma revisão daquilo que já foi ou está sendo dito e discutido sobre o
fenômeno da violência pelos profissionais de enfermagem é para ter subsídios e poder ter um maior
aprofundamento sobre a temática. Portanto, com o intuito de reconhecer as dificuldades que estão
inerentes no cuidado a criança e adolescente vítima de violência doméstica e a partir destas
encontrar novas possibilidades, propôs-se analisar esta temática manifestada pelos profissionais de
enfermagem à luz do referencial problematizador de Paulo Freire e do pensamento complexo.
Propôs-se, a realização de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa. Foi escolhida uma
Unidade de Internação Pediátrica de um Hospital-Escola geral situado na região Sul do Brasil. Os
sujeitos envolvidos no processo de sensibilização no qual se constituem os resultados foram 11
profissionais de enfermagem atuantes nesta unidade. Os dados coletados nesta pesquisa-ação
originaram-se de encontros coletivos ocorridos sob a forma de 5 oficinas. Para delimitar e desenhar
as questões pontuais das discussões, pautou-se, preferencialmente, nas questões relacionadas à
própria problemática, à vítima, ao agressor e à família e, as relacionadas aos aspectos profissionais,
pois estavam de acordo com os pontos-chave levantados pelos sujeitos. As categorias analíticas
tecidas foram: família, profissional, violência e novas possibilidades de educar-cuidar. Para estas, as
discussões geradas na prática educativa/interativa/investigativa proporcionaram um avanço
significativo no cuidado prestado. Apesar destas categorias terem permitido uma reflexão profunda e
esclarecedora, principalmente por terem promovido novas possibilidades de cuidado, algumas delas
como o cuidado ao cuidador e a abordagem as vítimas e sua família necessitam ser ainda revisitadas
pois são consideradas dificuldades que devem ser discutidas e superadas. Com o avanço teórico das
dificuldades relacionadas à violência doméstica, pode-se perceber que elas regem certamente às
condutas, sendo que, estas sim, impedem um cuidado de qualidade. Delimitar e perceber como elas
impossibilitam esse cuidado, esclarece a verdadeira essência das questões que estão
impossibilitando de assistir crianças, adolescentes e suas famílias, vítimas de violência doméstica.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0548.pdf
Nº de Classificação: 4742
BONETTI, Albertina. Coração e o lúdico: vivências corporais para um viver mais saudável de
pessoas com problemas cardiovasculares. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2006. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: Este estudo objetivou compreender como um programa de Vivências Corporais Lúdicas
contribui para um viver mais saudável de pessoas com doença aterosclerótica coronariana (DAC). A
tese sustentada foi que o programa de Vivências Corporais Lúdicas oferece melhores condições
para pessoas com DAC se expressarem, se manifestarem por meio do movimento corporal,
oportunizando à ela construir outras possibilidades de se situar mais saudável no mundo. O caminho
metodológico se fundamentou na pesquisa convergente-assistencial. As pessoas envolvidas, foram
dezenove, com idades que variaram entre cinqüenta e um e oitenta e dois anos integrantes, de um
grupo de pesquisa interdisciplinar sobre dislipidemias. Foi desenvolvida um Programa de Vivências
Corporais Lúdicas durante oito meses com esse grupo de pessoas, efetuando coleta de dados
qualitativos obtidos através de observação participante e entrevistas semi-estruturada e os dados
quantitativos foram obtidos através de exames laboratoriais objetivando verificar os perfis lipídicos
(níveis de CT, HDL-c, LDL-c e TG), teste de esforço físico, medidas antropométricas, dobras
cutâneas e flexibilidade. O programa foi realizado três vezes por semana com duração de uma hora
cada encontro lúdico. Para analisar as entrevistas e os diários de campo utilizei o software para
análise de dados qualitativos - ATLAS TI. Para análise dos dados quantitativos, como medidas
antropométricas, exames laboratoriais, teste de esforço físico, flexibilidade, foi utilizada a estatística
descritiva e a estatística inferencial, buscando apreender as mudanças físicas decorrentes das
vivências corporais. A análise dos dados procedentes das observações e das entrevistas nos
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ofereceu uma aproximação dos temas que eram mais relevantes para as pessoas participantes do
programa: saúde, corpo, conhecimento de si, relacionamento, motivação, condicionamento físico,
diversidade; sendo assim, nos levou a formar duas categorias: “A re-significação dos movimentos
corporais”; “O estar e fazer compartilhados”. Uma terceira categoria foi constituída a partir da análise
dos dados quantitativos, denominada “As mudanças anátomo-fisiológicas”, observadas após as
Vivências Corporais Lúdicas. No desenvolvimento do programa percebemos que as Vivências
Corporais Lúdicas proporcionaram às pessoas com DAC: amenização dos momentos de solidão; o
conhecimento de si; diminuição dos níveis de tensão; contribuição como suporte de ajuda;
rompimento com movimentos estereotipados e mecanizados para a prevenção e reabilitação, dando
um novo sentido ao “se-movimentar”. O Programa promoveu mudanças discretas em algumas
variáveis mensuradas tais como: medidas antropométricas, exames laboratoriais e teste de esforço
físico e mudanças significativas nas Dobras Cutâneas (Subescapular e Suprailíaca) e na flexibilidade.
Por fim, acreditamos que as Vivências Corporais Lúdicas possibilitaram às pessoas perceberem-se
ativas, vivas, motivadas, queridas, amadas, capazes, importantes e “presentes” no seu processo de
viver, proporcionando um re-significado de suas vivências e experiências.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=45828
Nº de Classificação: 4743
MATOS, Eliane. A contribuição da prática interdisciplinar na construção de novas formas de
organização do trabalho em saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2006. 354 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar a contribuição da prática interdisciplinar para a
construção de Novas Formas de Organização do Trabalho (NFOT) assistencial em saúde. A
investigação foi realizada em duas experiências de atenção à saúde que atuam com a perspectiva
interdisciplinar. Estas experiências ocorrem em duas instituições hospitalares públicas de saúde,
situadas em uma capital da região sul do Brasil. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e, o
quadro teórico de análise conta com uma revisão de literatura acerca da interdisciplinaridade, da
produção do conhecimento em saúde e do processo de trabalho em saúde, contemplando aqui
também as chamadas NFOT. Nesse sentido, considerou-se as contribuições de autores/as que
estudaram a interdisciplinaridade nos diversos ramos do saber e, em especial, a interdisciplinaridade
em saúde, bem como de autores que estudaram o processo de trabalho na sociedade, principalmente
aqueles que estão relacionados às mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, nas últimas
décadas. O caminho teórico-metodológico teve por base o materialismo histórico-dialético e a
perspectiva da complexidade de Edgar Morin. Os dados foram coletados em três etapas que
aconteceram simultaneamente, sendo que uma delas consistiu em uma coleta de opiniões, realizada
através de entrevistas semi-estruturadas com trabalhadores/as das diversas profissões da saúde que
compõem as duas equipes estudadas, bem como usuários e familiares cuidados por estas equipes.
Com os/as profissionais de saúde, foram abordados aspectos referentes à organização do trabalho, à
perspectiva interdisciplinar e à avaliação do trabalho que desenvolvem nas equipes interdisciplinares.
Com os usuários e familiares, foram abordados aspectos da assistência que recebem. Outra etapa
consistiu na observação sistemática das atividades, realizadas pelas duas equipes interdisciplinares,
desde situações do trabalho cotidiano, visitas domiciliares, atividades com grupos de usuários e
atendimento ambulatorial. A terceira etapa da coleta de dados foi realizada pelo estudo de
documentos que tratavam das instituições, da estrutura dos grupos, tais como: livros-ata, relatórios,
prontuários, protocolos assistenciais. Os dados levantados, nesses três momentos, foram
organizados nas seguintes categorias centrais: caracterização das instituições e das equipes
interdisciplinares estudadas; processo de trabalho em saúde nas equipes interdisciplinares - os
aspectos potenciais para a construção de NFOT em saúde; as expressões da interdisciplinaridade no
contexto das equipes de cuidados paliativos e da equipe de gerontologia e; relações de trabalho e
subjetividade nas equipes interdisciplinares. Os resultados deste estudo apontaram que a
organização do trabalho em equipes interdisciplinares apresenta características que se aproximam
das NFOT em saúde, dentre as quais se destacam: a construção de um projeto compartilhado de
atenção ao usuário, com base na atenção integral à saúde; aproximação do/a trabalhador/a com os
resultados do trabalho; melhores relações entre trabalhadores/as; maior satisfação no trabalho e
relações mais solidárias dos/as trabalhadores/as entre si e, destes/as, com os usuários, produzindo
também efeitos positivos na satisfação dos usuários.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0556.pdf
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Nº de Classificação: 4744
SILVEIRA, Rosemary Silva da. A construção moral do trabalhador de saúde como sujeito
autônomo e ético. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2006. 227 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINS, Cleusa Rios
LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: O modo como os trabalhadores da saúde tomam suas decisões tem implicações morais
importantes e pode repercutir direta ou indiretamente no cuidado do usuário. Assim questionou-se
acerca da construção moral dos trabalhadores de saúde para uma atuação pautada na autonomia.
Neste sentido, buscou-se compreender como ocorre o processo de construção moral dos
trabalhadores de saúde para uma atuação pautada na autonomia, para subsidiar a seguinte tese: A
compreensão acerca dos valores que norteiam a ação profissional e dos fatores que são
considerados no processo de decisão/atuação moral dos trabalhadores de saúde permite vislumbrar
o seu processo de construção moral, para uma atuação pautada na autonomia. O desejo em realizar
essa busca juntamente aos trabalhadores de saúde atuantes na Unidade de Terapia Intensiva (U.T.I)
exigiu percorrer uma caminhada inserida no seu contexto, possibilitando estar com eles atenta a
manifestações do exercício e do não exercício da autonomia, bem como o compartilhar de
experiências e percepções individuais e do coletivo. Realizou-se esta pesquisa sob a perspectiva
qualitativa, inspirada na proposta de Etnoenfermagem de Leininger, escolhendo como métodos de
coleta de dados: a observação e a entrevista. Quarenta trabalhadores participaram como informantes
gerais e destes, quinze como informantes chaves. Como resultado obteve-se A Etnografia
Intensivista: uma cartografia do ambiente, da qual emergiram as seguintes categorias: Os valores que
norteiam as ações dos trabalhadores da saúde; Os fatores considerados no processo de decisão /
atuação moral dos trabalhadores de saúde e O processo de construção moral dos trabalhadores da
UTI. Considera-se que o processo de desenvolvimento moral dos trabalhadores ocorre a partir das
interações na família, no convívio com os pares, na formação e no contexto de trabalho, como
também na construção de novas relações sociais, as quais contribuem para produzir subjetividades.
Ao longo de seu desenvolvimento moral, o trabalhador interioriza valores, sendo conduzido e
orientado a outras formas de relacionar-se com o outro e de agir. A interiorização de valores pode
caracterizar um comportamento diferenciado no seu modo de atuação profissional, além de lhe
conferir novas formas de pensamento, de interação social e de emoções que poderão direcionar-se,
tanto para a construção do próprio sujeito, quanto para a construção da estrutura organizacional.
Assim, as relações estabelecidas são a síntese da sua construção moral e podem favorecer a tomada
de decisões e o exercício da autonomia.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0549.pdf
Nº de Classificação: 4745
SENA, Edite Lago da Silva. A experiência do outro nas relações de cuidado: uma visão merleaupontyana sobre as vivências de familiares cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 284 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lucia Hisako Takase
RESUMO: O estudo apresenta uma perspectiva de cuidado fundamentada na filosofia da experiência
de Merleau-Ponty. Essa nova noção de cuidado se articulou a partir da pesquisa realizada com
familiares cuidadores de pessoas com Doença de Alzheimer (DA), tendo como objetivo: descrever as
vivências em que tais familiares se identificam como corpo próprio nas relações de cuidado à luz da
teoria merleau-pontyana da intersubjetividade. Participaram da pesquisa dez cuidadores principais de
pessoas com diagnóstico de DA que integram um Grupo de Ajuda Mútua para Familiares Cuidadores
de Idosos Portadores de DA e Doenças Similares – GAM. As descrições vivenciais se mostraram
através da técnica de entrevista baseada na experiência intercorporal; o corpus constituído foi
analisado a partir da analítica da ambigüidade, estratégia criada sob a orientação da filosofia da
experiência que tem como matriz teórica a redução fenomenológica eidética, método desenvolvido
por Husserl para a compreensão do processo intencional. Merleau-Ponty avança em relação a
Husserl, desenvolvendo uma filosofia da experiência ou filosofia da carne; refutando a idéia de uma
síntese da consciência, ele acredita que não conseguimos alcançar a essência da consciência; a

168
essência consiste em um movimento de reversibilidade entre dois pólos de uma mesma experiência:
o sensível e o objetivo. Essa vivência ambígua é o que caracteriza a nossa experiência perceptiva
como uma experiência de campo. A analítica da ambigüidade se configura concebendo a percepção
do ponto de vista de quem a vive como um campo fenomenal. A partir da análise, emergiram sete
categorias; respectivamente, três delas estão relacionadas à ação do cuidador ou ao cuidado
propriamente dito, e quatro, centradas na percepção do cuidador sobre o processo de cuidar:
orientação intencional no cuidado; ambigüidade das demandas no processo de “tornar-se cuidador”;
estilo e aprendizagem no cuidado; ambigüidade saúde-doença no cuidado; efeito do cuidar nas
relações familiares; percepção do outro e de si no cuidado; sexualidade no cuidado. Estas categorias
revelam que a experiência de cuidado de uma pessoa com DA vivenciada por familiares cuidadores
constitui uma vivência do corpo próprio, ou seja, uma experiência de campo que se caracteriza,
sobretudo, pela manifestação da ambigüidade, e que Merleau-Ponty denominou de outrem. Neste
sentido, o estudo aponta uma nova perspectiva para o cuidado, aquela que é capaz de abrir
possibilidades à transcendência ou experiência de transformação em um outro eu mesmo. Quanto ao
cuidado de uma pessoa com DA, não obstante tenha sido veiculado em grande parte da produção
científica em gerontologia como uma experiência que, em si, produz sofrimento e contribui para o
adoecimento do familiar cuidador, o presente estudo revela que se trata de vivência que abre
possibilidades à saúde e a novas perspectivas de vida para o cuidador.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0546.pdf
Nº de Classificação: 4746
SILVESTRE, Ledronete. Modos de perceber e lidar com as próprias emoções no cotidiano do
trabalho da enfermagem em UTI. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2006. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina C.
RESUMO: Esta dissertação é uma forma de despertar a reflexão acerca do modo de perceber e lidar
com as emoções e sentimentos no trabalho de enfermagem, a partir da compreensão de situações
que abalam a capacidade de ação dos profissionais de enfermagem que trabalham em Unidade de
Terapia Intensiva, identificada pelos interagentes do estudo. Com uma concepção mais abrangente
sobre percepção, emoção e sentimentos, é possível compreender a maneira como as emoções
determinam as reações frente a um estímulo, com possibilidade de transformação. O estudo é
permeado por questionamentos e ilustrações no sentido de demonstrar como é necessária a
transformação de emoção/sentimento em ação - reflexiva e não em reação - não reflexiva, assim
como traçar a diferença entre a emoção/sentimento provocada pela percepção tendenciosa, de um
lado, e o ato claro, vigoroso de outro. Através de entrevista semi-estruturada e com os depoimentos
pontuais, além da contribuição do estudo desenvolvido na disciplina de prática assistencial, foi
possível compreender o modo como os profissionais percebem e lidam com as emoções e
sentimentos frente às situações cotidianas da prática profissional. Do processo de organização e
análise das informações através da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo de Lefévre e Lefévre
(2005), compreende-se como os profissionais de enfermagem percebem, sentem e atuam, como
também a maneira que se relacionam com o contexto. Desse modo, emoções e sentimentos, fora de
lugar e proporção, interferem na congruência entre pensar, agir e sentir, revelando complexidades
afetivas relacionadas às situações comuns da prática. Surge, então, situações como a morte, a
necessidade de valorização profissional, e outras que caracterizam questões ligadas à baixa autoestima e a preeminência da elevação da mesma. Assim, modos de percepção interferem nas
emoções e sentimentos, favorecendo a não compreensão da influência de padrões de
comportamentos nas ações e/ou reações das pessoas e, até mesmo, a invisibilidade destes padrões,
o que permite a sua repetição. As emoções e sentimentos dirigem as ações das pessoas; percebê-las
e acolhê-las constitui-se em possibilidade com vistas a uma ação relacional para desenvolver
habilidade necessária para se viver mais harmoniosamente. Considerando que o ser humano, em sua
integralidade, é um ser que pensa e sente para além do dito verbalmente, do visível aparente, é
capaz de despertar para a compreensão de suas potencialidades tanto emocionais quanto técnicocientíficas, com intuito de atuar com habilidade nas diversas situações do viver humano. Neste
sentido, a partir do diagnóstico oferecido neste estudo, pretende-se, em um trabalho posterior,
desenvolver um processo de autopercepção da emoção e potencialização da competência
emocional.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0558.pdf
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Nº de Classificação: 4747
ANTUNES, Camila Rosalia. Processo de enfermagem infomatizado ao paciente politraumatizado
de terapia intensiva via WEB. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2006. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAL SASSO, Grace Terezinha Marcon
RESUMO: Pesquisa metodológica e produção tecnológica de natureza quantitativa que objetivou
desenvolver o Processo de Enfermagem Informatizado ao Paciente Politraumatizado de Terapia
Intensiva via Web. O estudo foi conduzido no período de novembro a dezembro de 2006, com uma
amostra de 10 avaliadores constituída de professores, enfermeiros e informatas para avaliação do
sistema, além de avaliações contínuas de toda a produção tecnológica desenvolvida. Foi aprovado
pelo comitê de ética em pesquisa da UFSC mediante protocolo nº 234/06. A metodologia contemplou
os passos de desenvolvimento de sistemas de informação abrangendo: o levantamento de requisitos,
a análise da tecnologia informatizada, a estrutura e modelagem dos dados e implementação que foi
desenvolvido em PHP, utilizando o servidor Apache e banco de dados MySQL numa estrutura
clássica Entidade-Relacionamento modelada no DbDesigner. A avaliação do processo de
enfermagem informatizado foi desenvolvida em dois momentos: do seu processo de construção e dos
critérios de ergonomia, usabilidade e conteúdo. O sistema foi desenvolvido em 4 módulos e está
fundamentado no referencial da CIPE 1.0 e nos diversos autores de referência consultados. Os
resultados evidenciaram que o sistema possui critérios de ergonomia e conteúdo com destaque para
a interface do sistema, conteúdo e segurança dos dados, sendo avaliado como Muito Bom. Pelo fato
de o sistema estar em processo de desenvolvimento o critério de usabilidade foi o que recebeu a
menor média, especialmente porque alguns itens ainda não foram aplicados no sistema. Os
resultados também demonstram a construção de 975 diagnósticos, dos quais 314 foram validados,
bem como de 825 intervenções construídas, 464 foram validadas. Ainda, o sistema serve de apoio à
decisão clínica ao enfermeiro por incluir em sua estrutura Web além dos dados das avaliações,
diagnósticos e intervenções inter-relacionados, sistemas de alerta, guidelines para consulta, banco de
dados de referência e mecanismo de busca, em tempo real. Conclui-se que o sistema informatizado
desenvolvido associado com a CIPE 1.0 mostrou ser uma estrutura que promove a organização, o
controle e a visualização lógica do raciocínio clínico no processo de assistir o paciente em terapia
intensiva com recursos informatizados. Portanto, o Processo de Enfermagem informatizado enquanto
um sistema de informação desafia o enfermeiro ao aprofundamento da avaliação clínica e do cuidado
ao paciente objetivando garantir uma assistência segura, livre de risco e competente de acordo com
as suas necessidades.

Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0554.pdf
Nº de Classificação: 4748
FUHR, Márcia. O significado do processo de doação de órgãos para familiares pós-doação.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2006. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Este estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem
qualitativa, realizada com cinco familiares de doadores de órgãos de um hospital público do interior
do Estado do Rio Grande do Sul, com objetivo de conhecer a experiência vivida dos familiares sobre
o processo de doação, no que se refere ao significado atribuído à doação, aos fatores que
favoreceram e dificultaram a doação e ao processo de captação de órgãos. O processo de análise
fundamentou-se nos princípios da bioética- beneficência, autonomia e justiça. Os dados obtidos
foram através de entrevistas semi-estruturadas o que possibilitou a criação de três categorias de
análises: A morte encefálica: é preciso confiar; a segunda, O decidir entre a doação e não doação:
uma reflexão à luz da bioética; e a terceira, A família vivenciando a doação de órgãos: um
conhecimento em construção. O estudo possibilitou a compreensão do processo de captação de
órgãos sob ótica dos familiares doadores.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0568-D.pdf
Nº de Classificação: 4749
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PINTO NETO, José Martins. A percepção dos comunicantes intradomiciliares de doentes de
hanseníase sobre a doença, o convívio com o doente e o controle realizado pelo serviço de
saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004.
229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo desta investigação foi identificar, descrever e analisar a percepção dos
comunicantes intradomiciliares de doentes de hanseníase sobre a doença, o convívio com o doente e
o controle realizado pelo serviço de saúde. Optou-se pela abordagem de natureza qualitativa. A
população do estudo constitui-se de 19 comunicantes intradomiciliares cadastrados na unidade de
saúde onde são desenvolvidas ações do Programa de Eliminação da Hanseníase no município de
Fernandópolis/SP. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: o prontuário do doente, o
formulário e a entrevista semi-estruturada, com três questões norteadoras. Para a análise dos dados
qualitativos utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo, modalidade Temática. Três unidades
temáticas foram conformadas a partir dos núcleos de sentido: 1a) A doença hanseníase – a
percepção dos comunicantes intradomiciliares (a relação da hanseníase com a lepra e hanseníase:
de doença desconhecida ao conhecimento da classificação, aspectos clínicos, epidemiológicos e
terapêuticos sobre a doença); 2a) O convívio com o doente – a percepção dos comunicantes
intradomiciliares (a convivência com o doente: normalidade, dificuldades e contradições; as atitudes
dos comunicantes no convívio com o doente; a percepção dos sofrimentos durante o convívio e o
estigma e o preconceito); e 3a) O controle realizado pelo serviço de saúde – a percepção dos
comunicantes intradomiciliares (as ações do programa de controle de eliminação da hanseníase
desenvolvidas pela unidade de saúde e a atenção recebida pelo serviço de saúde). Os resultados
apontam que os comunicantes intradomiciliares de doentes de hanseníase participam do processo de
adoecimento, incorporando conhecimentos sobre a doença, atribuindo-lhe significados de acordo com
seus valores, atitudes e crenças; compartilham dos problemas dos doentes e procuram ajudá-los em
suas necessidades e, ainda, percebem o controle que o serviço de saúde realiza sobre eles e os
doentes dentro de um quadro de referência pautado pela satisfação no atendimento. Constatou-se
também a necessidade da valorização da vigilância dos contatos em outras perspectivas, além da
epidemiológica, de forma a contemplar outras dimensões da vida desses sujeitos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-22072005-224651/
Nº de Classificação: 4750
SOUZA, Rozemere Cardoso de. Produção de sentidos por profissionais de saúde da família
acerca do doente mental e dos cuidados a ele dirigidos. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: No atual cenário das políticas de saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF) vem se
destacando como uma estratégia para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das
populações. Considerando sua importância também para o processo de transformação da atenção
psiquiátrica, o presente trabalho teve por objetivo conhecer os sentidos dados por membros das
equipes de Saúde da Família à pessoa portadora de transtorno mental e aos cuidados a ele dirigidos.
Assim, participaram do estudo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, do município
de Ilhéus/Bahia, que atuavam no Programa há mais de um ano. A perspectiva construcionista social,
tendo em seus pressupostos a construção de sentidos a partir da esfera relacional, coexistente nas
diversas práticas discursivas, foi a abordagem teórica escolhida para análise deste estudo. Partindo
de uma metodologia qualitativa, foram realizados quatro grupos focais de sessão única. Em cada
grupo, uma equipe de saúde da família, que foi convidada a se reunir em um espaço coletivo (escola
ou igreja) da área onde atuava, sendo respeitados os princípios éticos de participação voluntária,
esclarecida e consentida. As conversas grupais permitiram uma rica produção de sentidos, que foram
organizados em cinco temas: o doente mental como um desviante e (possível) “jogador de pedras:
cuidado!”; o doente como um problema espiritual: o cuidado religioso; o doente como uma criança
que requer cuidado; o doente, “gente como a gente”: a convivência e o combate ao preconceito; o
doente como sujeito da atenção em saúde: limites e possibilidades do cuidado. A análise buscou
descrever os processos sociais que influenciaram a elaboração dos sentidos contidos em cada tema
e descrever as implicações, com respeito aos padrões de relacionamentos, suprimidos ou favorecidos
por eles. Dessa maneira, explicitou permanências e rupturas acerca das relações entre profissionais
de saúde e doente mental, e dos cuidados a ele dirigidos, possibilitando, aos pesquisadores, a
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visualização, dentre outras, de um futuro promissor para a inclusão do cuidado ao doente mental no
PSF.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4751
ARANA GÓMEZ, Beatriz. Condição de saúde e apoio aos idosos em um Município do Estado de
México. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004.
192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: Objetivos: Caracterizar os idosos que vivem na zona urbana de Toluca, México, segundo
características sócio-demográficas, descrever as condições de saúde auto-referida, a avaliação
cognitiva dos idosos, identificar a capacidade funcional, o acesso e uso dos serviços sociais e as
redes de apoio familiar e social. Métodos: O estudo é transversal e realizado em 94 bairros da cidade
de Toluca, Estado do México, com amostra formada por 429 pessoas com 60 anos e mais de idade,
escolhida por conveniência, obtendo um total de 2% por bairro, com perda de 15% em ambos os
sexos. O instrumento utilizado foi o questionário de Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE),
aplicado em sete países da América Latina e do Caribe, versão da OMS/OPS (1999) em espanhol. A
técnica para coleta de dados foi a entrevista direta, e os dados analisados em SPSS, versão 11.5. A
análise dos dados foi feita com base na estatística. Resultados: Na faixa etária de idosos estudados,
identificou-se que 60,6% da população é do sexo feminino e 39,4% do masculino. A idade varia entre
60 e 104 anos, com média de 70,4. Quanto ao estado civil, 57,8% são casados, predominando os
homens, 24,7% são viúvos, dos quais a maioria é do sexo feminino. Com relação à escolaridade,
verificou-se que 20,3% nunca freqüentaram a escola. As condições de saúde auto-referida são
consideradas regulares por 50,3% dos entrevistados, 35,4% as consideraram boas e 9,6% relataram
que sua saúde é ruim. O principal problema de saúde identificado foi a hipertensão arterial, com
34,5%; sendo as mulheres as mais afetadas, seguida pelo diabetes mellitus, com 25,6%, não
havendo muita diferença entre mulheres e homens; a artrite e reumatismo são outras doenças que
apresentaram grande prevalência. Também identificou-se que são poucas as mulheres que fazem o
auto-exame das mamas, assim como o Papanicolau. Da mesma forma, somente 24,9% dos homens
já passaram pelo exame de próstata. Com relação à capacidade funcional, identificou-se dificuldade
para a realização das ABVDs e AIVDs, principalmente subir escadas, vestir-se, sair sozinho(a),
comprar alimentos, preparar comida quente, observando-se maior dificuldade entre as pessoas mais
idosas. A avaliação cognitiva observou que a baixa pontuação, menor ou igual a 12, foi maior no sexo
masculino, sobretudo naqueles com 80 anos ou mais, como os que apresentavam doença; enquanto
os que apresentam uma performance alta, maior que 13, são, em sua maioria, os que classificaram
sua saúde como boa, além de terem escolaridade acima do nível fundamental. No que se refere ao
uso e acesso aos serviços de saúde, verificou-se que a maioria possui planos de seguridade social,
às quais recorrem em caso de doenças. São poucos os que não contam com esse serviço,
recorrendo aos serviços públicos. Conclusão: Os resultados deste estudo permitiram caracterizar as
condições de saúde de idosos de Toluca, México, de acordo com as características sóciodemográficas e a rede de apoio familiar e social, o que sustenta propostas de intervenção e de
cuidado pessoal, familiar e comunitário.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4752
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Magdalena. Condições de vida e saúde de idosos com acidente
vascular cerebral. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 235 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O crescimento do número de idosos e da expectativa de vida tem facilitado o aumento de
doenças crônicas não-transmissíveis que, em interação com diversos fatores de risco, desencadeiam
o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Esta doença traz graves conseqüências, tais como a perda da
capacidade funcional, a dependência e a morte neste grupo da população devido à sua fragilidade.
Objetivos: caracterizar o idoso portador de acidente vascular cerebral, avaliar sua capacidade
funcional para as atividades da vida diária e descrever o acesso aos serviços de saúde e a rede de
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apoio para o cuidado familiar. Material e Métodos: a população foi composta por 26 pessoas de 60
anos ou mais, residentes do Estado de Tlaxcala, México internadas em unidades hospitalares de
segundo nível da Secretaria de Saúde e selecionadas durante quatro meses. Utilizou-se o
instrumento SABE (OPAS) incluindo seis seções relacionadas à situação sociodemográfica, às
condições de saúde, à rede social de apoio, ao acesso institucional e à capacidade funcional,
adotando para esta última as escalas de atividades básicas e instrumentais da vida diária. O universo
para a primeira entrevista correspondeu a 26 idosos, enquanto na segunda participaram 17. A coleta
dos dados foi baseada em entrevistas individuais, no domicílio, durante a semana da alta hospitalar e
depois de quatro meses. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e a aplicação do
Teste de Mc Nemar para determinar o nível de significância estatística. Resultados: Os idosos foram
vítimas de AVC do subtipo isquêmico em 80,8% e hemorrágico em 19,2% dos casos, 53,8%
pertenceram ao sexo masculino e 46,2% ao feminino. A maioria dos homens era casada, enquanto a
maior parte das mulheres era viúva ou separada. Quanto ao nível escolar, foi predominantemente
primeiro grau incompleto para os homens e analfabetismo para as mulheres. Uma grande parte dos
participantes eram originários, residentes e procedentes da área rural de Tlaxcala e possuíam casa
própria onde moravam com quatro ou cinco pessoas. Dividiam o terreno com os filhos casados e
suas famílias. Não recebiam pensão e sua renda econômica era escassa, dependendo de doações
dos filhos, principalmente para sua manutenção. Eram pessoas sedentárias, um terço deles com
histórico de tabagismo e um quarto com alcoolismo, principalmente entre os homens. Cerca de 80%
não possuía seguro de saúde particular. Ninguém foi rejeitado quando recorreu ao hospital pela
primeira vez com sintomas de AVC. Eram portadores de uma ou mais doenças crônicas, com
hipertensão arterial em 70% e Diabetes Mellitus (DM) em 42% dos casos. Cerca de 70% dos
participantes apresentavam dificuldades de visão, cerca de 25% mencionavam problemas de audição
e a falta de quatro dentes. Mais de 33% tinha sofrido queda pelo menos uma vez nos últimos 12
meses, com maior freqüência entre as mulheres. As seqüelas mais importantes diziam respeito à
função motora, deglutição e mobilidade. Quase todos estavam usando entre quatro e seis
medicamentos, a maioria dos quais tinha sido indicado pelo médico. Mais de 90% estavam parcial ou
totalmente dependentes para as atividades da vida diária, precisando de ajuda para sobreviver. As
mulheres apresentavam maior dependência que os homens. A maior dificuldade evidenciada nas
atividades básicas da vida diária foi a de entrar ou sair do banho e tomar banho. Na segunda
entrevista, foi observada uma diferença mínima para melhor, entre os entrevistados, detectando-se a
falta de reabilitação e adesão ao tratamento indicado, além da falta de higiene pessoal. O cuidado
familiar foi menor na segunda entrevista do que na primeira. Não ocorreu seguimento dos casos de
pacientes idosos na comunidade para a prevenção, recuperação e reabilitação do seu problema de
saúde. Conclusões: O estudo permitiu identificar as características socioeconômicas e as condições
de vida e saúde vinculadas ao AVC, resultado de múltiplos fatores, tais como a falta de capacitação,
a falta de reabilitação e o manejo do conflito familiar do problema. Os resultados também revelaram a
necessidade de apoiar o paciente e sua família com capacitação e reabilitação, para diminuir não só
a mortalidade por AVC, mas também a deficiência e dependência dos idosos, propiciando uma
melhor qualidade de vida e retornando os idosos à sociedade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4753
ESPERIDIÃO, Elizabeth. Repensando a formação do enfermeiro: o processo de conscientização
crítica e práticas docentes à luz do referencial ético-humanista. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 314 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denise Bouttelet
RESUMO: Diante da reforma curricular, que está ocorrendo em todo o Brasil, na maioria dos cursos
de graduação, assistimos o movimento das instituições de ensino superior em se posicionar
buscando eixos e estratégias que direcionem a prática pedagógica ao atendimento das atuais
demandas na capacitação de pessoas e do campo da assistência em saúde, a fim de transpor
dificuldades na formação profissional, formulando projetos políticos-pedagógicos transformadores.
Considerando que as Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Enfermagem mantêm,
na sua essência, princípios ético-humanistas, elaboramos este estudo, de natureza descritivaexploratória, realizado junto ao corpo docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal
de Goiás (FEN/UFG), com o objetivo de desenvolver um processo de construção de tomada de
consciência em relação ao referencial ético-humanista, partindo inicialmente da compreensão acerca
dele, para posteriormente, identificar as práticas docentes necessárias à implementação do projeto
político-pedagógico que estava sendo elaborado. Para tanto, utilizamos a metodologia da pesquisa-
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ação, a qual prevê uma interação entre o pesquisador e os participantes do estudo, que
conjuntamente e durante o transcorrer da pesquisa, vão refletindo sobre a problemática em questão,
procurando encontrar ações possíveis de serem empreendidas na resolução das dificuldades
encontradas ou estratégias a fim de que seja possível a transformação desejada. Os dados foram
obtidos por meio de encontros grupais, observação participante, além do uso da sucata como recurso
auxiliar da comunicação, que se complementaram trazendo elementos importantes para a análise. O
resultado deste trabalho foi desenhado a partir da descrição do processo de conscientização do
grupo durante o aprendizado de apreender e viver a ética humanista. Se, inicialmente, os docentes
não tinham muita clareza sobre o significado do referencial em estudo e suas implicações para a
prática pedagógica, no decorrer da pesquisa foi possível a elucidação de algumas concepções da
abordagem humanista e, o mais importante a disponibilidade de grande parte dos docentes em
discutir questões relacionadas ao ensino humanizado foi a tônica desse processo desenvolvido pelo
grupo. Esse resultado sinaliza um particular momento de mudanças que a unidade acadêmica
experimentou, na medida em que as discussões relativas à reforma curricular da FEN/UFG não
estavam apenas enfocando os elementos estruturais do currículo, como carga horária e disposição
de disciplinas. Ao contrário, vimos um movimento de conscientização coletiva compreendendo que as
ações pedagógicas precisam se amparar nos conhecimentos de saber aprender, saber fazer, saber
ser e saber conviver, onde os aspectos da interação humana são fundamentais. Ao final, trazemos
algumas sugestões de encaminhamento visando extrapolar o discurso teórico do currículo, voltandonos, especialmente, para a instrumentação dos professores com vistas a subsidiar suas ações no
referencial ético-humanista.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-31052006-103657/
Nº de Classificação: 4754
SICCHIERI, Juliana Maria Faccioli. Avaliação dos portadores de transtornos alimentares: da
doença a quê?... Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: Os transtornos alimentares são doenças graves que podem cursar com comorbidades
importantes se não tratadas com abordagens múltiplas do ponto de vista clínico, nutricional,
psicológico e psiquiátrico. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi investigar aspectos nutricionais e
psicossociais dos indivíduos que foram portadores de anorexia e bulimia nervosas do Grupo de
Assistência em Transtornos Alimentares - (GRATA) - do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-USP , se trataram e obtiveram alta
hospitalar. Para tanto, elaborou-se uma entrevista semi - estruturada com dados demográficos de
saúde atual, além as principais mudanças após o tratamento. Avaliou-se também o estado
nutricional, por aferição de peso, altura, pregas cutâneas e circunferência do braço. O hábito
alimentar foi questionado por meio de recordatório alimentar de 24 horas e questionário de
freqüência alimentar. Para avaliação do ajustamento psicossocial do indivíduo, utilizou-se os
seguintes instrumentos auto-aplicáveis: Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG), Inventário
de Depressão de Beck, Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), Teste de Atitudes
Alimentares (EAT-26).Foram encontrados 10 sujeitos, 9 mulheres e 1 homem, com idade entre 21 e
34 anos.Por meio da entrevista semi-estruturada, observou-se mudanças significativas após a alta
hospitalar como: 5 sujeitos já concluíram o ensino superior e contribuem com a renda da família, 3
sujeitos estão concluindo esses cursos, 5 sujeitos casaram-se e já presenciaram o nascimento do
primeiro filho.Apenas 1 sujeito faz acompanhamento psiquiátrico,e
nenhum deles tem
acompanhamento nutricional. A presença de ciclos menstruais regulares constando em todos sujeitos
do sexo feminino.Atualmente 1 sujeito usa medicação fitoterápica e chás diuréticos para manter o
peso. A ingestão calórica se aproximou das Recomendações Diárias (RDA) em 9 sujeitos e excedeu
a recomendação diária de proteína em 9 sujeitos. Algumas vitaminas e minerais se mostraram
deficientes como ferro, cálcio e retinol em 6 indivíduos. O questionário de freqüência alimentar
quando comparado com a pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira, se mostrou
adequado nos itens: grupo do leite, verduras e carboidratos. Alimentos hipocalóricos e dietéticos são
consumidos com freqüência por 7 sujeitos.O QSG mostrou valores indicativos de normalidade em
todos os fatores. O HAD classificou com ansiedade leve 4 sujeitos da amostra. O Inventário de Beck
detectou depressão leve 1 sujeito da amostra. O EAT-26 não apresentou pontuação indicativa de
comportamento alimentar anormal.
Conclui-se
que esses indivíduos após a doença,
desenvolveram-se de maneira positiva para a vida familiar, profissionale emocional, com progresos
significativos.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18052006-230743/
Nº de Classificação: 4755
ABREU, Isabella Schroeder. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em
hemodiálise no Município de Guarapuava-PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades. Convênio MINTER, USP/Unicentro,
2005. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: O aumento da incidência das doenças crônicas entre a população é um fato conhecido e
tem suscitado muitas discussões sobre a questão. Viver com uma condição crônica de saúde,
especificamente a Insuficiência Renal Crônica (IRC) traz uma série de mudanças à vida das pessoas
e seus familiares, requerendo enfrentamentos, impondo dificuldades que nem sempre a família ou a
equipe de saúde estão preparadas para contribuir e principalmente compreender. Este tem como
objetivos descrever o perfil dos pacientes submetidos à hemodiálise no município de Guarapuava –
PR, segundo variáveis sócio-demográficas e clínicas e de avaliar a Qualidade de Vida Relacionada à
Saúde (QVRS) destes pacientes, no período de dezembro de 2004 a fevereiro de 2005. Este estudo
caracteriza-se por ser seccional ou de corte transversal. A coleta dos dados sócio-demográficos foi
realizada através de prontuários e as variáveis de QV foram levantadas através da aplicação do
instrumento SF-36, Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey, durante as
sessões de hemodiálise. O local de coleta dos dados foi a Clínica de Doenças Renais Ltda (CLIRE)
no município de Guarapuava –PR. Participaram do estudo um total de 60 pacientes. Dentre os
pacientes estudados, 65% eram naturais de Guarapuava-PR, a maioria (57%) possuía fundamental
incompleto, 33% eram “do lar” ou aposentados, 73% eram casados, 35% encontravam-se em
tratamento hemodialítico por glomerulonefrite. A renda familiar média foi de R$ 601,80; a idade
mínima no início da hemodiálise foi de 15 anos e a máxima de 83 anos com valor médio de 47 anos e
DP de 15 anos e o tempo médio de hemodiálise foi de 991,22 dias. As respostas ao Instrumento SF36 apresentaram-se consistentes para todos as dimensões (atotal=0,8763) e para cada uma das
dimensões separadamente (amin=0,6838 e amáx=0,9618), exceto para Estado Geral da Saúde
(a=0,4910). Houve muito comprometimento para Aspectos Físicos (média= 24,1; Md=0;) e algum
comprometimento para Vitalidade (média=60,6; Md=60); Dor (média=57,8; Md=62), Estado Geral da
Saúde (média=64,5; Md=67), Saúde Mental (média = 72,3; Md=76) e Capacidade Funcional
(média=69,9; Md=80). Aspectos Emocionais, embora apresentado valor mediano satisfatório
(Md=83,3), mostrou um valor médio inferior (média=54,4) indicando um possível efeito de tempo de
hemodiálise nesta dimensão. Aspectos Sociais apresentou maiores escores (média=75,2; Md=87,5).
Conclui-se que a versão para a língua portuguesa do SF-36 foi válida para avaliar, de forma
multidimensional, a QVRS de pacientes em hemodiálise.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12062006-172938/
Nº de Classificação: 4756
DALRI, Cristina Camargo. Diagnósticos de enfermagem de pacientes em período pós-operatório
imediato de cirurgia de colecistectomia laparoscópica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 196 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Esse estudo teve como objetivos identificar os diagnósticos de enfermagem presentes em
pacientes em pós-operatório imediato de colecistectomia, submetidos à anestesia geral com base na
Taxonomia II da North American Nursing Diagnoses Association (NANDA) e no Modelo Conceitual de
Horta; analisar os diagnósticos de enfermagem presentes nesses pacientes em relação aos fatores
relacionados, características definidoras e fatores de risco e em relação ao seu estabelecimento e
resolução no pós-operatório imediato; dentre os pacientes estudados que apresentaram o
Diagnóstico de Enfermagem de Dor aguda, identificar as manifestações de dor apresentadas no pósoperatório imediato e compará-las com as características definidoras apresentadas pela NANDA e
por outras literaturas. Para a etapa de coleta de dados, foi elaborado e validado um instrumento de
coleta de dados com base no Modelo Conceitual de Wanda Horta. Foram avaliados 15 pacientes
adultos no período pós-operatório imediato de colecistectomia laparoscópica, durante o período de
setembro de 2004 a janeiro de 2005, no Centro de Recuperação Pós-anestésica do Hospital das
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Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Para o
estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem, utilizou-se um modelo de processo raciocínio
diagnóstico, sendo esses nomeados de acordo com a Taxonomia II da NANDA. Foram identificados
nove diferentes diagnósticos de enfermagem: Integridade tissular prejudicada (100%), Risco para
infecção (100%), Percepção sensorial perturbada (100%), Risco para aspiração (100%), Risco para
função respiratória alterada (80%), Hipotermia (60%), Risco para temperatura corporal desequilibrada
(40%), Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais (33,3%) e Dor aguda
(26,7%). Para cada diagnóstico foram identificados e discutidos os fatores relacionados e
características definidoras. Os pacientes que manifestaram o diagnóstico de enfermagem de Dor
aguda apresentaram as seguintes características definidoras: relato verbal, evidência observada,
expressão facial e comportamento de defesa. Observamos que todas essas manifestações são
características definidoras apresentadas pela NANDA (2002) para esse diagnóstico. Em relação ao
seu estabelecimento e resolução no pós-operatório imediato, os diagnósticos de enfermagem Risco
para aspiração, Percepção sensorial perturbada e Hipotermia foram resolvidos em 50 minutos após a
sua identificação. Para os diagnósticos de Risco para função respiratória alterada, Risco para
temperatura corporal desequilibrada e Dor aguda, o tempo médio de resolução foi de 63,7, 77,5 e 36
minutos, respectivamente. Destacamos que os diagnósticos de Integridade tissular prejudicada, Risco
para infecção e Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais estiveram presentes
desde a admissão do paciente no Centro de recuperação pós-anestésica até o momento da alta do
paciente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-28052007-172619/
Nº de Classificação: 4757
MAUAD, Maria de Lourdes Marcondes Evangelista. Programa Bolsa Alimentação: o caso de
Ribeirão Preto-SP, 2002-2003. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2005. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo descrever o Programa de Distribuição de Renda Bolsa Alimentação de um município do interior paulista, destinado a crianças menores de sete anos
segundo suas condições de ingresso, condicionalidades de sua permanência nos cinco primeiros
meses e objetivos propostos durante sua vigência. O Programa Bolsa-Alimentação, criado pelo
Ministério da Saúde, em 2001, para ser implantado em todo território nacional, consiste na promoção
das condições de saúde e nutrição de gestantes, de nutrizes com filhos menores de seis meses e
crianças de 6 meses a 7 anos incompletos, em risco nutricional, pertencentes a famílias sem ou com
baixa renda, mediante a complementação da renda familiar para a melhoria da alimentação e o
fomento à realização de ações básicas de saúde com enfoque predominantemente preventivo. Foram
estudadas 178 crianças, na faixa etária de 0 a 7 anos incompletos, no período de novembro de 2002
à julho 2003. Os dados foram coletados junto aos Formulários de Acompanhamento da Secretaria
Municipal da Saúde. Foram avaliados, o diagnóstico do estado nutricional no 1º mês de liberação do
beneficio e a evolução do estado nutricional no 5º mês. A evolução do estado nutricional foi avaliada
segundo o percentil de peso para a idade e o incremento do escore Z. A evolução nutricional revelou
uma diminuição dos casos de desnutrição grave em 33%, de desnutrição moderada em 43% e
manutenção de 92% de casos de eutrofia. Os resultados aqui apresentados mostraram que, apesar
das críticas aos programas de suplementação alimentar serem inúmeras, considerada, por vezes,
uma atividade paternalista e controladora, estes podem ainda ser uma alternativa muito positiva para
populações mais carentes, maioria integrante de nosso país.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07032006-171454/
Nº de Classificação: 4758
SUZUKI, Cláudio Shigueki. Aderência à atividade física em mulheres da Universidade Aberta à
Terceira Idade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. Programa Interunidades. Convênio MINTER, USP/Unicentro, 2005. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: A atividade física possui um papel fundamental na promoção da saúde de mulheres que
chegam à Terceira Idade, promovendo o fortalecimento de todo o organismo e prevenindo doenças.
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Objetivo: verificar em um grupo de mulheres participantes da Universidade Aberta à Terceira Idade a
motivação para a prática da atividade física, buscando compreender os fatores que facilitam e
dificultam a sua adesão. Baseou-se no Modelo de Crenças em Saúde, o qual busca explicar o
comportamento humano quanto ao processo saúde/doença de acordo com as variáveis:
susceptibilidade, seriedade, benefícios e barreiras percebidas. Amostra: 30 mulheres integrantes da
Universidade Aberta à Terceira Idade. Procedimento: a coleta de dados foi realizada em duas etapas.
Na primeira foi aplicado um questionário com questões relacionadas ao conhecimento e percepção a
respeito da prática da atividade física, bem como benefícios e barreiras à sua realização. Na segunda
etapa as mulheres estudadas registraram em um diário, durante 4 semanas consecutivas, o tipo de
atividade realizada e suas justificativas quando não realizada. Conclusões: verificou-se que a prática
da atividade física está configurada nas regiões centrais do espaço de vida das mulheres estudadas,
sendo que 100% delas a considera importante para a promoção da saúde. Embora os problemas de
saúde e os compromissos familiares dos finais de semana tenham sido identificados como barreiras à
prática da atividade física, a sua realização foi motivada principalmente pela força de vontade pessoal
e pela companhia de outras pessoas durante a sua prática.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22022006-140544/
Nº de Classificação: 4759
RODRIGUES, Leiner Resende. Saúde mental e profissionais do Programa de Saúde da Família:
uma proposta de educação permanente. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 173 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASAGRANDE, Lisete Dinis Ribas
RESUMO: Buscando aprofundar o conhecimento e estimular o desenvolvimento das potencialidades
das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) de Conquista/MG, este estudo teve como
objetivos: Identificar e descrever a situação dos profissionais da equipe do PSF, em relação aos à
assistência oferecida aos portadores de transtornos mentais e seus familiares segundo as variáveis:
conhecimento do tema, condutas adotadas e dificuldades vivenciadas. Criar oportunidades de
educação permanente, visando a aquisição de conhecimentos, oferecer assistência aos portadores
de transtorno mental e a seus familiares. Verificar a ocorrência de aprendizagem específica, desses
profissionais, sobre transtornos mentais e meios de oferecer assistência aos portadores de transtorno
mental e a seus familiares. Visando despertar a consciência dos trabalhadores do PSF em relação a
assistência aos portadores de transtornos mentais e seus familiares, fizemos uso da abordagem
qualitativa, especificamente do modelo de pesquisa-ação. Os dados foram obtidos a partir da
aplicação de instrumento semi-estruturado, dinâmicas de grupo e registro e verbalizações dos
participantes durante o momento de discussão. Na análise das entrevistas, diários de campo e
dinâmica, traçamos o diagnóstico e percebemos que a maioria dos profissionais da equipe de saúde
da família, não sabem o que é transtorno mental, nem como fazer uma intervenção com o portador e
a família desse, porém demonstraram vontade de conhecer o tema. Durante as ações educativas que
consistiram em cinco temas selecionados por eles: Relacionamento interpessoal/comunicação,
Família, Crises/saúde mental; transtornos mentais e intervenções familiares, os profissionais da
equipe do PSF, sentiram despertos para a ocorrência dos transtornos mentais e a importância da
intervenção junto aos familiares desses como uma forma de evitar re- internações, Concluímos que
para que haja uma assistência efetiva aos familiares de portadores de transtornos mentais e com
isso, reduzir o número re-internações deveria ter educação permanente, lugar onde seria discutido
todos os ângulos que envolvem a comunidade, levando-se em consideração as reais necessidades
dessa.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012008-110710/
Nº de Classificação: 4760
BORBA, Kátia Pereira de. Aspectos da vulnerabilidade para HIV/aids em mulheres profissionais
do sexo infectadas - Guarapuava-PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades. Convênio MINTER, USP/Unicentro, 2005.
128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
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RESUMO: Introdução: Levando-se em consideração a problemática vivenciada no trabalho com
mulheres profissionais do sexo de Guarapuava-PR, o estudo proporciona a compreensão da
vulnerabilidade ao HIV/aids nestas mulheres, através de dimensões determinadas na promoção da
saúde, nos seus planos individual e coletivo. Objetivos: Identificar os fatores sociais, individuais e
programáticos que envolvem a vulnerabilidade ao HIV/aids de mulheres profissionais do sexo;
Verificar as dificuldades pessoais vivenciadas pelas profissionais do sexo infectadas pelo HIV, e a
sua posição profissional para a tomada de decisão sobre as medidas utilizadas para a prevenção do
HIV/aids. Metodologia: Pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como instrumento para coleta de
dados a história de vida tópica. A discussão dos dados foi realizada através da análise de conteúdo,
conforme proposta por Bardin. Resultados e recomendações: Através do desenvolvimento desta
pesquisa, constatamos que os fatores individuais, sociais e programáticos, favorecem a
vulnerabilidade ao HIV/aids. Apesar das mulheres profissionais do sexo terem a consciência de
serem portadoras do vírus HIV e da ampla distribuição de informações, é difícil mudar hábitos de todo
um contexto sociocultural que facilitou a infecção. O trabalho com a prevenção do HIV/aids não deve
limitar-se a disponibilizar informações com a chamada conscientização da população sobre o
problema, mas sim, trabalhar as predisposições culturais e os seus limites para práticas protegidas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4761
LUCHESI, Luciana Barizon. Imagem do enfermeiro sob a ótica de alunos do ensino médio:
elaboração de instrumento. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo elaborar um instrumento de coleta de dados com a
finalidade de analisar a imagem que alunos do terceiro ano do ensino médio possuem acerca do
profissional de Enfermagem. Buscou-se também analisar as permanências e rupturas sobre os
estereótipos na percepção acerca do profissional de Enfermagem, discutindo-se seus resultados no
contexto da História da Enfermagem Brasileira, Psicologia Social e escolha de carreira. Trata-se de
um estudo de instrumentação, onde nesta etapa construiu-se um instrumento baseado nestes
conteúdos. Após avaliação de 4 juízes, realizou-se um teste piloto, com os alunos do terceiro ano do
segundo grau de uma escola estadual, escolhida propositadamente pela localização central. A
amostra do teste piloto foi constituída de 46 alunos sendo 60,9% do sexo feminino. Os cursos mais
desejados pelos alunos foram Psicologia e Direito. A Enfermagem ficou em 8º lugar num ranking de
14 profissões em relação ao status social; em relação à percepção salarial a Enfermagem caiu para o
9ºlugar. Notou-se que as profissões consideradas femininas na amostra situaram-se em pontos mais
baixos do ranking, enquanto as profissões classificadas como masculinas ocuparam as primeiras
posições do ranking, com exceção de Computação. Os fatores mais importantes para a escolha da
profissão foram realização pessoal, mercado de trabalho e salário. Houve a presença de estereótipos
relacionados à Enfermagem (profissão feminina, submissão à Medicina e trabalho manual).

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4762
RIBEIRO, Maria Inês Lemos Coelho. A teoria, a percepção e a prática do relacionamento
interpessoal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 106 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: O presente estudo tem como objetivos investigar junto a pacientes de clínica médica,
cirúrgica e psiquiátrica sua compreensão sobre Relacionamento Interpessoal, qual a importância
desta habilidade, como ela ocorre entre os técnicos e auxiliares de enfermagem com os pacientes
das referidas clínicas, o motivo que os levou a este relacionamento e a freqüência desta interação. A
metodologia adotada foi a descritivo-exploratória na abordagem qualitativa. O estudo foi realizado em
dois hospitais que atendem pacientes conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), em Passos,
Minas Gerais, sendo um hospital geral com clínicas médica e cirúrgica e o outro um hospital
psiquiátrico. Fizeram parte do estudo oitenta e sete (87) pacientes dos quais quinze (15) foram
submetidos à uma entrevista prévia e setenta e dois (72) foram observados por observadores
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treinados que a prática da habilidade descrita acima desenvolvida pelos técnicos e auxiliares de
enfermagem referidos. Os resultados das entrevistas apresentaram a visão dos pacientes de como
são tratados pelos técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham nos referidos hospitais, os
conteúdos de suas conversas com esses profissionais, como essas conversas os ajudam, seus
sentimentos, o que mais valorizam para o seu bem estar e suas sugestões para melhorar a
assistência de enfermagem. Evidenciou-se que apesar dos pacientes relatarem que são bem
tratados, suas falas levam ao entendimento de que eles evitam fazer comentários negativos da
assistência por medo de serem mal tratados e também por medo de ofender os profissionais. As
conversas que ocorreram foram breves, superficiais e mecânicas. Constatou-se a predominância por
parte dos técnicos e auxiliares de enfermagem em realizar as técnicas, deixando evidente sua
formação instrumental, não sendo incluído nesta o relacionamento interpessoal como técnica. Ficou
claro seu despreparo para se comunicarem ou se relacionarem com os pacientes, apesar desses
relatarem que um dos fatores que mais influenciam em seu bem estar é o relacionamento
interpessoal.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07032006-105727/
Nº de Classificação: 4763
KUSUMOTA, Luciana. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em
hemodiálise. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 150 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: Introdução: A Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT) é uma doença crônica não
transmissível e uma das principais causas de morbimortalidade e incapacidades mundiais, o que
requer a intervenção dos profissionais da saúde para o seu tratamento e manutenção da vida. A IRCT
e o tratamento por meio da hemodiálise podem ocasionar impacto na Qualidade de Vida Relacionada
à Saúde (QVRS) dos pacientes, afetando potencialmente o estado de saúde física, mental, funcional,
bem-estar geral, interação social e satisfação do paciente. Objetivos: caracterizar a população de
pacientes em tratamento por hemodiálise residentes em um município do estado de São Paulo,
quanto aos aspectos sociodemográficos, econômicos e clínicos; avaliar e descrever a QVRS desses
pacientes e identificar as relações entre a QVRS e os fatores sociodemográficos, econômicos e
clínicos, para adultos e idosos. Material e Método: Foi realizado um estudo seccional e populacional
nos quatro serviços de diálise do município de Ribeirão Preto-SP, nos quais foram entrevistados os
pacientes com 18 anos e mais de idade, residentes nesse município, em tratamento por hemodiálise
por seis meses ou mais e que aceitaram participar da pesquisa. Foram excluídos os pacientes idosos
(60 anos e mais) que tiveram resultado no Miniexame do Estado Mental (MEEM) insatisfatório, o que
totalizou 194 pacientes participantes do estudo. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados
foram: instrumento para caracterização da população, construído e submetido à avaliação de
conteúdo, MEEM para avaliação do estado cognitivo e o Kidney Disease and Quality of Life - Short
Form (KDQOL-SFTM1.3) para avaliação da QVRS. Resultados: Dos pacientes, 132 eram adultos e 62
idosos, dos quais 123 eram homens e 71 mulheres. As dimensões do KDQOL-SFTM que obtiveram
menores escores médios foram: situação de trabalho (33,0), função física (38,3) e sobrecarga de
doença renal (44,6), enquanto as dimensões que apresentaram maiores escores médios foram:
suporte social (82,3), estímulo por parte da equipe de diálise (81,1) e função cognitiva (80,9). Os
fatores que apresentaram relação com a variação dos escores médios e correlações das dimensões
do KDQOL-SFTM foram: sexo, idade, escolaridade, vínculo com trabalho, renda, co-morbidades,
complicações da IRCT e hemodiálise, diabetes mellitus, hipertensão arterial, acompanhamento
médico antes de iniciar a diálise e tempo de hemodiálise. Conclusão: A IRCT e o tratamento por
hemodiálise se relacionam com a QVRS dos pacientes. Os enfermeiros, enquanto profissionais que
atuam diretamente no atendimento dessas pessoas, têm potencial para buscar estratégias e intervir
com o planejamento de enfermagem, individual e coletivo, para otimizar as dimensões da QVRS
comprometidas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-22022006-094219/
Nº de Classificação: 4764
CHINI, Gislaine Cristina de Oliveira. A amputação sob uma perspectiva fenomenológica. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): BOEMER, Magali Roseira
RESUMO: O presente estudo aborda a amputação desde o momento em que passa a fazer parte das
inquietações da autora, integrando seu mundo-vida, por meio de interrogações relativas à questão da
amputação, suas implicações e sentimentos experimentados pela pessoa que a vivencia. Constitui-se
numa investigação de caráter qualitativo, desenvolvida à luz do referencial teórico-metodológico da
fenomenologia e que busca compreender, então, a vivência de uma amputação, a partir da visão da
pessoa que a experiencia. Inicialmente, a fim de compreender o fenômeno que se mostra diante de
meus olhos, pedindo um aclaramento, realizei um levantamento bibliográfico, o que me possibilitou
conhecer a amputação sob vários enfoques, além de permitir a apropriação de algumas idéias do
pensamento filosófico de Merleau-Ponty, abordando a percepção, o corpo que percebe e é percebido,
na sua relação com o mundo, e o enraizamento do espírito neste corpo. Após conhecer a amputação,
sob o ponto de vista literário, busquei o seu compartilhar com a pessoa a ela submetida, habitando
seu mundo. Compartilhando desse momento, pude compreender seu sentido e seus significados,
expressando-os sob a forma de categorias temáticas. Desta forma, foi possível desvelar algumas
facetas do fenômeno amputação, além de compreender a pessoa amputada e a amputação tal como
ela se mostra em si mesma.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17072006-160517/
Nº de Classificação: 4765
VENDRAMINI, Silvia Helena Figueiredo. O Programa de Controle da Tuberculose em São José do
Rio Preto-SP, 1985-2004: do contexto epidemiológico à dimensão social. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 251 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o Programa de Controle da Tuberculose (PCT)
em São José do Rio Preto-SP, tendo como referência indicadores epidemiológicos, políticos, sócioeconômicos, de organização dos serviços de saúde e estruturação do programa, a partir das
reflexões sobre a carga da tuberculose como problema de saúde pública. Para consecução deste
propósito utilizaram-se informações dos Sistemas de Informação: Nacional de Agravos de Notificação
(SINAN), Notificação de Tuberculose (EPITB) e de Mortalidade (SIM); Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (SEADE) e Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto (1985 a 2004); dados
relacionados à organização do serviço e estruturação do programa foram obtidos por meio de
documentos oficiais e entrevistas com os diversos atores sociais; informações referentes aos 432
setores censitários da área urbana foram disponibilizadas pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). No período compreendido entre 1985 e 2004 o município manteve
estáveis os coeficientes, quando padronizados, de incidência e mortalidade, apresentando sempre
menores riscos de adoecer e morrer por tuberculose em relação ao estado de São Paulo e Brasil,
com deslocamento da freqüência para o grupo etário de idosos, resultados compatíveis a países
desenvolvidos; apresentou alta taxa de coinfecção TB/HIV (40% em 2004); a implantação do
Tratamento Supervisionado (TS) em 1998 possibilitou melhoras nas taxas de cura e abandono; a
descoberta de casos foi maior nos serviços hospitalares (80% em 2003). O município está
classificado no Grupo 1 do estado de São Paulo pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social com
Índice de Desenvolvimento Humano de 0,834, Esperança de Vida ao Nascer de 0,772 e Produto
Interno Bruto de R$6,9 mil/per capita; indicadores políticos e sócio-econômicos apontam maior
investimento na área social (habitação, educação e saúde), adoção do Planejamento Estratégico de
Cidades promovendo ações de inclusão social e distribuição de renda. No entanto, 4% da população
vivem em condições de extrema pobreza (um dólar/per capita/dia). A municipalização em Gestão
Plena do Sistema Municipal ocorreu em 1998 com fortalecimento do Controle Social (eleição entre os
pares do Presidente, orçamento próprio), reorganização dos serviços de saúde com proposta de
mudança de modelo de assistência com definição de áreas de abrangência; criação de cargos de
coordenação técnica, gerência em Unidades de Saúde e investimentos em capacitação de recursos
humanos. O PCT é centralizado em Unidade de Referência; a implantação do TS propiciou a sua
reorganização, apresentando tendência à descentralização de todas as ações para a Atenção Básica.
O risco de adoecer por tuberculose no município é duas vezes maior na área com piores níveis sócioeconômicos em relação à área com melhores níveis, no entanto, observa-se melhora nos
coeficientes, com diminuição das diferenças entre os níveis, no período compreendido entre 2003 e
2004. Assim, apesar dos indicadores econômicos e sociais serem altamente satisfatórios, em relação
ao PCT existe a necessidade de mudança no padrão da cultura médica vigente e de formação de RH,
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assim como redirecionamento das políticas públicas nas áreas que apresentam piores níveis sócioeconômicos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06032006-105604/
Nº de Classificação: 4766
ARCÊNCIO, Ricardo Alexandre. A organização do tratamento supervisionado nos municípios
prioritários do Estado de São Paulo (2005). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O Tratamento Supervisionado consiste num dos melhores instrumentos disponíveis na luta
contra a Tuberculose. Assim propôs-se analisar a organização do Tratamento Supervisionado nos 36
municípios prioritários do Estado de São Paulo. Para o alcance dos objetivos utilizou-se uma
abordagem qualitativa, que buscou entender o significado do fenômeno individual ou coletivo para a
vida das pessoas, selecionando-se para este fim todos os coordenadores dos municípios prioritários
do Estado de São Paulo. A técnica utilizada na análise dos dados foi analise de conteúdo,
modalidade temática, evidenciando-se dois núcleos de sentido centrais: Aspectos técnicosoperacionais na execução do Tratamento Supervisionado e Estratégias de Intervenção para Adesão
do paciente. Em relação ao primeiro núcleo, verificou-se que em 13 (59%) dos municípios não
utilizam critérios para a inserção do paciente em TS, 13 (59%) determinam à freqüência de
supervisão, seguindo normas ou protocolos institucionais, 18 (81%) dos municípios realizam a
supervisão da ingesta medicamentosa predominantemente em Unidades de Saúde, sendo que na
maioria desses, não há possibilidade da realização do TS no domicílio, em casos de impossibilidade
do paciente deslocar até o serviço. A supervisão medicamentosa em 11 (50%) dos municípios
prioritários é realizada, exclusivamente, por profissionais de saúde, entretanto importantes atores
estão se integrando ao TS, como membros da família, da comunidade e Agentes Comunitários de
Saúde. No que se refere ao segundo núcleo, nota-se que uma das estratégias de intervenção
lançadas pelas equipes consiste na entrega de incentivos e benefícios, demonstrando as relações de
solidariedade entre profissionais de saúde e paciente, observando-se assim que as relações de
acolhimento e vínculo são os pilares principais para as equipes que buscam a adesão do paciente.
Destaca-se ainda, que a relação de vínculo, faz com que as equipes ao realizar o TS, sintam-se tão
próximas do paciente, que num processo de transferência, sentem-se responsáveis por todas as suas
necessidades. Um ponto ainda a ser destacado como estratégia de adesão, corresponde a própria
flexibilidade das equipes, durante a realização do TS, respeitando as escolhas dos pacientes.
Conclui-se, portanto que o TS deve ser realizado dentro de um espírito democrático, tendo como
protagonista principal o próprio paciente, assumindo a responsabilidade na regularidade da ingestão
medicamentosa, mas dentro de uma conformação de respeito e empatia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22022006-164804/
Nº de Classificação: 4767
OLIVEIRA, Mayra Fernanda de. A busca de sintomáticos respiratórios para o controle da
tuberculose nos municípios prioritários do Estado de São Paulo (2005). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: Esta investigação teve como objetivo analisar as ações de Busca de Sintomáticos
Respiratórios nos municípios prioritários para o controle da tuberculose do Estado de São Paulo no
ano de 2005, sob a óptica de coordenadores/ membros de coordenação de PCTs municipais. Para a
realização do estudo optou-se pela utilização da abordagem metodológica qualitativa. Foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores/membros de coordenação dos
municípios prioritários do Estado. No total foram ..... coordenadores de 22 municípios. Para a análise
dos dados utilizou-se a técnica da Análise de Conteúdo, Modalidade Temática, a qual permitiu a
definição da Unidade Temática: A Busca de Sintomáticos Respiratórios sob a óptica dos
coordenadores/ membros de coordenação dos PCTs. Quanto à organização da Busca de SR,
observou que esta atividade tem sido fortemente descentralizada para as unidades básicas de saúde,
com uma tendência inicial a descentralizar-se para os PSFs. É uma atividade reconhecidamente de
responsabilidade de todos os profissionais de saúde das unidades e vem sendo realizada como rotina
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nos serviços e através de campanhas, porém observando que a rotina focaliza-se fortemente na
demanda espontânea. Quanto ao envolvimento dos profissionais observou-se através das entrevistas
que o adequado envolvimento e a falta de envolvimento aparecem em igual proporção nos municípios
estudados. Observou-se também que os municípios têm utilizado diferentes estratégias para ampliar
as ações de Busca de SR nas unidades, incluindo a aplicação do livro de SR, um carimbo de SR,
treinamento das equipes de saúde e mobilizações ou divulgações da Busca de SR. Quanto aos
laboratórios que realizam baciloscopias observou-se que os municípios possuem uma rede
laboratorial estruturada, que possibilita o fortalecimento das ações de Busca de SR.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06032006-112259/
Nº de Classificação: 4768
FERNANDES, Marcia Simoni. A produção e a gestão do cuidado: notas cartográficas dos atos
cuidadores do enfermeiro no cotidiano hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 234 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Elizabeth Laus Ribas
RESUMO: Este é um estudo situado dentro da abordagem qualitativa, que teve como intuito partir
para uma “viagem” nos territórios da gestão e do cuidado. Questionamentos circundaram o momento
de escrita acerca da formação e do trabalho do enfermeiro no contexto hospitalar, tendo como pano
de fundo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Questiona-se: no contexto hospitalar, o
atos cuidadores do enfermeiro estão centrados nas demandas dos usuários, como um elemento
articulador de saberes e práticas, tendo em vista as propostas de integralidade e humanização? O
objetivo delineado foi cartografar os atos cuidadores do enfermeiro no contexto hospitalar, analisando
as linhas postas em ação e as superfícies predominantes, com suas potências e resistências, para a
produção da vida. Buscou-se tônus teórico às inquietações postas, com a construção um mapa
conceitual que abordasse o cuidado, a gestão do cuidado e as implicações do hospital com a
temática, sendo possível, lançar mão de uma trama conceitual, com destaque aqui para alguns
conceitos pertencentes à esquizoanálise, à saúde coletiva e outros referentes a área da enfermagem.
No segundo momento da construção do mapa, realizou-se a desnaturalização das práticas de
cuidado, fazendo uso da Genealogia Foucaultiana, culminando com a criação de quatro
configurações das práticas de cuidado, objetivando desbloquear o tempo histórico para que, através
de uma problematização de objetos tidos, como evidentes, se pudesse ressignificar o presente. As
estratégias de produção do conhecimento constituíram-se de dois momentos: a utilização da
Genealogia Foucaultiana, que possibilitou parte da construção do mapa conceitual. No segundo
momento, realizou-se uma cartografia dos atos cuidadores do enfermeiro no contexto hospitalar.
Selecionou-se uma unidade de internação de um hospital filantrópico, que presta atendimento a
usuários do SUS. Efetuaram 62 horas de observações focadas no trabalho dos enfermeiros nos
turnos da manhã e da tarde, que foram registradas em um Diário de Bordo. Fragmentos do Diário
foram postos ao lado de escritos teóricos, poemas, lembranças, dialogando com o mapa conceitual,
fazendo-se uma espécie de bricolagem. No território das práticas, visualizou-se a formação de dois
micro-territórios: Máquina Paranóia e Máquina Desejo. A Maquina Paranóia caracterizou-se por
modos instituídos, capturados pelo tempo, pelas regras, rotinas com tendências castradoras e
antiprodutivas, pelo trabalho fragmentado, que fragmenta o paciente e pela paranóia do não-saberpoder. Os atos cuidadores dos enfermeiros revelaram a produção de cuidado, cortada por linhas de
segmentaridade dura e circulares, configurando-se, muitas vezes, em um descuidado, esfriando os
corpos cuidados, transformando os pacientes em uma “carga”, não possibilitando a construção de
sua autonomia. Detectou-se que a gestão estava focada no procedimento, não sendo o usuário um
marcador do cuidado. A Maquina Desejo revelou potências nos atos cuidadores, permeada pela
escuta/acolhimento e pelas tentativas de transversalizar a equipe de saúde, sendo a gestão uma
estratégia para a produção do cuidado, cortado por linhas de fuga. Condiserou-se a necessidade de
os enfermeiros e docentes (re)pensarem conceitos, buscando um diálogo mais efetivo com as
práticas cotidianas hospitalares, em prol do fortalecimento do SUS. Dessa forma, uma das estratégias
visualizadas é a possibilidade de criação de espaços coletivos de análise e reflexões acerca do
processo de trabalho em saúde e do modelo de gestão hospitalar. O ensino, por sua vez, necessita
ser refletido, no que se refere a utilização de conceitos/ferramentas que produzam impacto no
trabalho cotidiano do enfermeiro ante as demandas dos usuários, no aspecto individual e coletivo, da
equipe de saúde e do próprio serviço de saúde, libertando-se da amarras que reforçam a hegemonia
e a subserviência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-30012007-180915/
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Nº de Classificação: 4769
CARDOSO, Lucilene. Perfil demográfico e clínico de pessoas que fazem uso de Decanoato de
Haloperidol. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: A não adesão ao tratamento farmacológico é um fator determinante ao agravamento das
doenças crônicas e está intimamente ligada à recaída de quadros psicóticos. Mesmo sendo uma
opção de incentivo à adesão e prevenção de recaída, o Decanoato de Haloperidol por si só não
garante o sucesso do tratamento. O objetivo deste trabalho foi descrever as características sóciodemográficas e clínicas de pacientes com prescrição de Decanoato de Haloperidol assistidos em um
serviço ambulatorial de saúde mental. Utilizamos um questionário estruturado para a coleta dos
dados via prontuário dos pacientes e listagens mensais de retirada da medicação na farmácia do
serviço. Foram analisados 167 prontuários de pacientes. A maioria dos pacientes apresentou um
maior risco para ocorrência de recaídas frente à retiradas irregulares da medicação no serviço de
saúde. De modo geral, o uso irregular da medicação esteve associado a maiores intervalos de dias
prescritos para administração de Decanoato de Haloperidol, maior tempo de tratamento/prescrição e
diagnóstico de esquizofrenia. Os profissionais de saúde mental precisam estar mais atentos à
complexidade do fenômeno da adesão. Ao conhecer melhor sua clientela, estes profissionais podem
refletir acerca da assistência psicossocial que um serviço de saúde mental comunitário deve a sua
clientela e de ações que minimizem o risco de recaídas nessa população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15032006-151808/
Nº de Classificação: 4770
MONTEIRO, Juliana Cristina dos Santos. Contato precoce e amamentação em sala de parto na
perspectiva da mulher. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Flávia Azevedo
RESUMO: Em razão das inúmeras vantagens do aleitamento materno, as instituições que seguem as
normas da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) adotam os chamados “Dez passos para o
sucesso do aleitamento materno”. O quarto passo recomenda o contato pele-a-pele precoce e
prolongado no período pós-parto imediato, que deve durar até a primeira mamada ou pelo tempo que
a mãe desejar. O objetivo deste estudo foi conhecer e analisar as vivências por parte das mulheres
em relação ao quarto passo, no contexto de um Hospital Amigo da Criança, no município de Ribeirão
Preto. Para tanto, foi utilizada a abordagem qualitativa, e os dados foram coletados por meio de
observação durante o momento do parto e pós-parto imediato, e de entrevistas semi-estruturadas
gravadas um dia após o parto. Participaram do estudo 23 mulheres que tiverem seus filhos colocados
em contato pele-a-pele na primeira meia hora após o parto, e que concordaram em participar, após
assinarem o consentimento livre e esclarecido. Os dados foram analisados utilizando a análise de
conteúdo, modalidade temática. Através dos depoimentos foi possível depreender que o modelo de
assistência que separa a mãe de seu filho na hora do nascimento, ainda está presente na visão das
mulheres deste estudo. Para elas, o centro obstétrico é visto como espaço do sofrimento, do medo e
da dor, incompatível com a idéia de amamentação prazerosa, trazida no seu imaginário. No entanto,
mesmo estando em situação inadequada, elas aceitam e entendem o momento como importante para
o recém-nascido, colocando-se em segundo plano pelo bem-estar do seu filho, esquecendo até o
sofrimento, demonstrando a ambivalência deste momento. Os depoimentos revelaram, ainda, que o
momento de receber o filho que acabou nascer causa impacto e surpresa, pois esta realidade é
carregada de sensações de estranhamento; a visualização de uma criança envolvida em sangue,
líquido amniótico e secreções corporais não é habitual para ela.Diante destes resultados, torna-se
evidente que tanto os profissionais quanto as mulheres atendidas têm o ideário fortemente marcado
pelo mito do amor materno e pela herança higienista da medicina. A assistência mostra-se limitada
aos aspectos práticos do cumprimento, pela equipe de saúde, das normas e rotinas da IHAC, sem
considerar os reais sentimentos das mulheres. Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de
habilidades de comunicação e empatia pelo profissional de saúde, que lhe permitam entender a
mulher/mãe/nutriz, respeitando todas as possíveis reações frente ao contato precoce e à
amamentação ainda em sala de parto. O foco de atenção deve passar da instituição para a mulher
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que vivencia o primeiro contato, sujeito principal do momento em questão. A mudança de atitude do
profissional, com a integração e valorização do binômio mãe e filho, pode facilitar a operacionalização
do quarto passo da IHAC, de modo que este seja realizado não apenas de forma mecanicista e
fragmentada, mas com respeito e acolhimento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22022006-104900/
Nº de Classificação: 4771
GUARIENTE, Maria Helena Dantas de Menezes. Articulação da atividade investigativa com a
prática profissional: processo e produto de enfermeiras apoiadas por um núcleo de pesquisa.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 323 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: A pesquisa em Enfermagem é uma atividade que tem possibilitado avanços na prática
assistencial. No Brasil iniciou-se com os programas de pós-graduação, sendo as enfermeiras
professoras as detentoras desta prática. As enfermeiras assistenciais têm procurado, ao longo dos
anos, superar barreiras de ordem particular e institucional na sua realização. Instituições de ensino e
empregadoras de serviços de saúde buscam promover o desenvolvimento profissional das
enfermeiras implementando estratégias que incentivem a atividade investigativa no contexto
profissional. Seguindo essa tendência a Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário Regional
do Norte do Paraná criou em 1999 o Núcleo de Pesquisa em Enfermagem (NUPE), para apoiar as
enfermeiras na realização de pesquisas. Tem-se, neste estudo, o objetivo de interpretar os sentidos
atribuídos pelas enfermeiras assistenciais na participação em um serviço de incentivo à pesquisa e
integrá-los em significados socialmente construídos, por meio da análise interpretativa. O quadro
teórico-metodológico foi delineado com base em conceitos e princípios educacionais e na cultura
organizacional, visando-se interpretar como as enfermeiras constroem a atividade da pesquisa no
cotidiano profissional mediante serviço de apoio inserido na instituição hospitalar. Para isso, a
etnografia, como método, e o estudo de caso, como estratégia, possibilitaram a aproximação
necessária do contexto cultural das envolvidas. Os dados foram coletados em entrevistas individuais
e grupais, em depoimentos escritos direcionados por questões e em análise documental. O contexto
histórico-estrutural do serviço foi descrito pelo olhar da diretora de enfermagem e secretária do
NUPE, em exercício no período de 1999 a 2002. A produção científica nestes anos apresentou 129
projetos de pesquisa e 151 trabalhos científicos elaborados pelas enfermeiras. Destes, 36 foram
publicados em periódicos e 6 premiados em eventos científicos. Os artigos, em grande parte,
construídos coletivamente e publicados em diversos veículos de divulgação, relacionam-se ao Campo
Temático Assistencial e Organizacional. Sobre o processo vivenciado, as enfermeiras aludiram
sentidos da atividade investigativa na prática assistencial no que tange à valoração desta, ao papel
de aprender por meio dela, além dos movimentos inerentes e ainda, do fato de ser uma tarefa árdua,
que demanda empenho pessoal. Os significados, analisados sob o prisma do rito de passagem,
evidenciaram os movimentos dos sujeitos e da instituição: no período pré-liminar, pela impregnação
do fazer sem questionar; no período liminar, pela inserção das enfermeiras junto ao NUPE; e no
período pós-liminar, com sinais de ruptura dos velhos paradigmas e abertura às novas perspectivas.
Observou-se, no contexto cultural, o desenvolvimento de estratégias e ações pela mobilização dos
atores e da instituição com o despertar para a atividade investigativa, o criar na postura de
realizadoras de pesquisa, com repercussões intramuros e extramuros à instituição, percebidas no
desenvolvimento pessoal-profissional e na valorização do trabalho desenvolvido. A pesquisa, apoiada
pela organização e desejada pela enfermeira, consubstancia-se como estratégia científicopedagógica na formação permanente de enfermeiras assistenciais e agrega repercussões positivas
para a assistência prestada. No âmbito de serviços de saúde conceber a realização de pesquisa em
favor da produção do conhecimento e desenvolvimento profissional requer uma mudança na cultura
organizacional por meio de inovações, tempo e interesse dos envolvidos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18012007-170147/
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OLIVEIRA, Aline da Silva. Tratamento de esgoto pelo sistema de lodos ativados no Município de
Ribeirão Preto, SP: avaliação da remoção de metais pesados. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUÑOZ, Susana Inés Segura
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RESUMO: Os sistemas de tratamento de esgotos sanitários são considerados como requisitos
básicos de infra-estrutura para as sociedades urbanas, pois possibilitam o controle e a prevenção de
muitas doenças, gerando condições de higiene que promovem a saúde pública. Considerando os
elementos constituintes dos efluentes urbanos e industriais, além da carga microbiológica, podem
conter diversos poluentes químicos que afetam a saúde humana. Dentre os constituintes químicos,
destacam-se os metais pesados que, se não devidamente removidos durante o processo de
tratamento, podem causar uma poluição significativa no corpo receptor, representando um risco para
a saúde humana e ambiental. Em Ribeirão Preto – SP há em funcionamento duas estações de
tratamento de esgotos (ETE) sendo a ETE-Caiçara, desde o ano de 2000 e a ETE-Ribeirão Preto,
desde 2002. Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de metais pesados em efluentes
urbanos, antes e após o tratamento de esgoto pelo sistema de lodos ativados da ETE-Ribeirão Preto.
Visou também avaliar os níveis de metais pesados no lodo formado durante o tratamento de esgoto
pelo sistema de lodos ativados, considerando sua possível utilização para fins agrícolas. No esgoto
bruto e tratado foram analisados os seguintes metais: Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb e Zn utilizando técnicas
de espectrofotometria, de acordo com o tipo de metal, como: Espectrofometria de Absorção Atômica
acoplado a Forno de Grafite (EAA-FG), Espectrofotometria de Absorção Atômica com Geração de
Hidreto (EAA-VGA) e Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama (EAA-Chama). No lodo
foram analisados os seguintes metais: As, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, TI, V e Zn por
Espectroscopia com Plasma Induzido-Espectroscopia de Massas (ICP-MS), Espectroscopia com
Plasma Induzido-Espectroscopia Óptico (ICP-OES) e Espectrofometria de Absorção Atômica
acoplado a Forno de Grafite (EAA-FG). Com os dados obtidos verificou-se que os níveis de metais
pesados presentes nas amostras de esgoto estão dentro dos valores estabelecidos pela Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº. 357/2005 que estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes. Observou-se também que a remoção de metais foram muito
variáveis para os diferentes metais. E as concentrações do lodo analisadas apresentaram níveis
dentro dos valores estabelecidos para lodo de uso agrícola no Estado de São Paulo (CETESB, 2001).
Este estudo evidencia a importância e a função de uma ETE, que é tratar os esgotos que possam
causar impactos ambientais nos corpos de água que irão receber esses efluentes, e também a
possível disponibilização do lodo para a agricultura, considerando que as legislações estão sendo
cumpridas e apresentando, assim, informações às autoridades responsáveis pelo tratamento de
esgoto do município de Ribeirão Preto-SP.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20062006-160725/
Nº de Classificação: 4773
CRACO, Priscila Frederico. Ação comunicativa no cuidado à saúde da família: encontros e
desencontros entre profissionais de saúde e usuários. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 308 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita
RESUMO: Na atualidade vivenciamos, nacional e internacionalmente, uma crescente revalorização
do tema família com priorização e expansão de serviços de Atenção Primária à Saúde, como
estratégia de reorganização do setor saúde e de mudança do modelo assistencial. Novas propostas
em discussão e aplicação têm ocupado um lugar de destaque na reconstrução das práticas de saúde
no Brasil. Neste cenário, ressalta-se a dimensão comunicacional do encontro entre profissionais de
saúde e usuários, como um processo de diálogo, que garanta e estimule uma crescente integração
entre as finalidades técnicas do trabalho e os projetos de vida dos usuários. Este estudo teve por
objetivo compreender as comunicações e ações dos sujeitos (profissionais de saúde e usuários)
envolvidos no cuidado à saúde da família e interpretar as possibilidades e dificuldades da ação
comunicativa neste cuidado. A Teoria da Ação Comunicativa defendida por Habermas (1987) é a
referência teórica fundamental. A esta foram acrescidas a conceituação de Dialógica do Cuidado
proposta por Ayres (2002) e a categoria do trabalho vivo em ato proposta por Merhy (2000).
Utilizamos a abordagem qualitativa de pesquisa, com a observação participante e a entrevista semiestruturada como métodos de coleta de dados. A pesquisa foi desenvolvida em uma Unidade de
Atenção à Saúde da Família do município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A interpretação
dos dados teve como eixo norteador os horizontes normativos dos profissionais de saúde e dos
usuários, basicamente com relação aos ideais de: vida, saúde, trabalho, família, assistência à saúde
(cuidado) e relacionamento. A discussão da temática teve como preocupação central a necessidade
de reorganização das práticas de saúde, apostando no cuidado como categoria central e na
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comunicação como elemento transformador na construção de novos modos de cuidar, mais humanos
e acolhedores, na saúde e na enfermagem e em especial na saúde da família. Destacamos as
dimensões da ação comunicativa e da linguagem nos movimentos ora de aproximações (encontros),
ora de distanciamentos (desencontros) entre os profissionais de saúde e os usuários. Uma categoria
empírica central que emergiu do material empírico foi os encontros e desencontros dos sujeitos em
interação. Foi possível identificar que os desencontros entre o saber popular e o saber técnicocientífico geraram importantes assimetrias comunicacionais. A linguagem codificada, as invasões,
controles e cobranças no espaço das visitas domiciliares e os diferentes horizontes normativos, onde
o 'campo da amizade' e o 'campo do tratamento' presentes no ato de cuidar, muitas vezes se
mesclam e se confundem, revelaram-se como barreiras na comunicação, que clamam por cuidados.
A hierarquia e a falta de solidariedade entre os profissionais da equipe de saúde geraram, também,
significativos entraves no diálogo e 'esbarrões' de espaços, tempos, ritmos e saberes. A classificação
das famílias em vermelha, amarela e verde, mostrou-se como um veio que questionava se estávamos
ainda sob o paradigma do risco ou se deslocamos os horizontes normativos para o conceito de
vulnerabilidade. Já, a atitude cuidadora de 'escutar/ouvir' e estar sensível aos sofrimentos e dores do
outro surgiu como um valor importante compartilhado por ambos os sujeitos em interação. Entre os
encontros visualizados na comunicação destacamos o encontro de sentimentos e a emergência do
'Cuidado Afetuoso/Amoroso', onde o afeto e a espiritualidade foram valorizados no ato de cuidar. O
encontro de valores humanos e éticos, onde o alfabeto do bom cuidado foi composto por quatro
atitudes- calor humano, respeito, confiança e envolvimento. O encontro de sujeitos, onde o grupo de
artesanato surgiu como uma opção por uma melhor qualidade de vida e de saúde. E o encontro de
alegrias e risos, onde o ritual festivo e a descontração surgiram deslizando para o espaço do cuidado.
Concluímos que o amadurecimento do diálogo entre os sujeitos transita pela construção de pontes
lingüísticas e pelo compartilhamento de horizontes normativos entre os técnicos (profissionais de
saúde, os que querem ser cuidadores) e os não-técnicos (usuários, famílias, as que necessitam de
cuidados).

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27112006-155728/
Nº de Classificação: 4774
SOUZA, Solange Pires Salomé de. A repercussão da febre reumática e da cardiopatia reumática
na vida de crianças e adolescentes: o movimento entre sentir-se saudável e sentir-se doente.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 238 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: O estudo tem por objetivo compreender o movimento entre sentir-se saudável e sentir-se
doente nos diferentes modos de andar a vida de crianças e adolescentes com febre reumática e
cardiopatia reumática. O recorte do objeto foi elaborado a partir das discussões sobre: a doença
crônica e condição crônica, febre reumática e cardiopatia como doenças crônicas específicas e
particularidades da condição crônica gerada pela febre reumática e pela cardiopatia reumática em
crianças e adolescentes. O quadro teórico teve como base a discussão teórico-epistemológica do
processo saúde-doença para a aproximação de uma outra discussão central, a fronteira entre o
normal e o patológico. Os participantes foram crianças e adolescentes com febre reumática e
cardiopatia reumática atendidos no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica de um hospital universitário
de Cuiabá-MT e suas mães. A coleta de dados ocorreu por meio da análise de documentos e da
entrevista aberta que se efetivou no hospital, na residência e no local de trabalho. Os resultados e
discussão deram origem a cinco temas: 1. Apresentação dos participantes: uma breve história, no
qual se descreve como se conformou o curso da febre reumática e da cardiopatia reumática; 2.
Contexto da assistência à criança e ao adolescente, no qual se evidenciou a produção de cuidados
baseada no modelo clínico especializado e a fragmentação da assistência; 3. Noções sobre a febre
reumática e a cardiopatia reumática segundo os participantes, no qual surge um saber fragmentado,
com noções ora do modelo etiológico endógeno ora do modelo etiológico ontológico. 4. Repercussão
da condição crônica gerada pela febre reumática e pela cardiopatia reumática na vida de crianças e
adolescentes, no qual se discorre sobre a trajetória e as repercussões dessa condição crônica
mostrando as dificuldades relacionadas aos sintomas, à hospitalização, à escola, às limitações, aos
amigos, às brincadeiras, aos jogos e às particularidades da adolescência. 5. O movimento entre
sentir-se saudável e sentir-se doente, no qual surgem situações que impõem normas de tratamento e
evidencia que o modo de andar a vida dos participantes se baseia em diferentes normalidades, que
influenciam, ou não, a adesão ao tratamento. A partir dessas situações surgem conflitos entre sentirse saudável e ser classificado como doente. Nas considerações finais sugere-se a discussão junto
aos profissionais de saúde e nas instituições formadoras sobre os princípios do SUS nos diferentes

186
níveis da atenção à saúde, como forma de amenizar a fragmentação da assistência; a necessidade
de trabalhar com o gerenciamento da condição crônica, sempre buscando conhecer as diferentes
normalidades que fundamentam o modo de andar a vida de crianças e adolescente, considerando
que as normas ditadas pelos profissionais de saúde não são as únicas que permeiam suas vidas e,
por fim, a busca de estratégias para o fortalecimento de crianças, adolescentes em condição crônica
e suas famílias, como maneira de ampliar a compreensão delas sobre a própria condição crônica
para que as normas ditadas pelos profissionais de saúde sejam aceitas não por crença, mas por
compreensão de que podem ampliar o leque de possibilidades de ser feliz.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18042006-100933/
Nº de Classificação: 4775
CARDOSO, Luceli Kelly de Oliveira. Avaliação psicológica de crianças obesas em um programa
de atenção multiprofissional a obesidade da Universidade de São Paulo - 2001 e 2002. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: A obesidade vem aumentando em crianças e adultos, o que traz sérias conseqüências
para a saúde física e mental do indivíduo. Muitos estudos têm demonstrado que o excesso de peso
tende a diminuir a expectativa de vida e predispõe à morbidade. A obesidade está relacionada com a
redução das atividades motoras, fadiga e problemas psicológicos. É um problema de difícil
tratamento. Assim, medidas de intervenção devem ser incentivadas para obter controle em fase
precoce. O objetivo deste estudo foi de descrever e analisar os resultados das avaliações
psicológicas de crianças que vieram para atendimento no Programa de Atenção Multiprofissional a
Obesidade da Universidade de São Paulo nos anos de 2001 e 2002, ao iniciar o atendimento
proposto pelo programa e ao final do mesmo, e também analisar peso, altura e IMC iniciais e finais
dessas crianças. Os sujeitos desse estudo foram 19 crianças com percentil do IMC igual ou acima de
95, com idades entre 10 e 12 anos, participantes do programa. O Programa de Atenção
Multiprofissional a Obesidade da Universidade de São Paulo tinha duração de um ano letivo e
contava com uma equipe integrada por psicólogos, professores de educação física, nutricionistas e
enfermeiros. O estudo foi realizado por meio da análise dos protocolos das avaliações psicológicas
realizadas no início do trabalho e no final, durante os anos de 2001 e 2002. Em 2001 os testes
aplicados foram: Teste do desenho da Figura Humana, IDATE – Inventário de Ansiedade TraçoEstado Forma C e Escala Infantil Piers-Harris de Auto-conceito. Em 2002 os testes aplicados foram:
Teste do desenho da Figura Humana, Escala de Ansiedade “O que penso e sinto”, Escala de Lócus
de Controle para crianças e Escala Infantil Piers-Harris de Auto-conceito. Os protocolos das
avaliações psicológicas foram analisados de acordo com as normas de padronização de cada
instrumento utilizado e foi verificado que, em sua maioria, as crianças deste estudo encontram-se
dentro da média, com relação aos aspectos do seu funcionamento psicológico. Foi realizada uma
comparação dos resultados dos instrumentos psicológicos de cada criança no início do trabalho e no
final, em cada um dos anos, e não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes
mostrando que, de maneira geral, não houve alteração em relação aos aspectos do funcionamento
psicológico das crianças após o trabalho realizado. Com relação ao peso inicial e final, não foi
encontrada diferença estatisticamente significativa para o ano de 2001. Já para o ano de 2002 houve
diferença, mostrando que as crianças tiveram aumento de peso na avaliação final. Com relação à
altura inicial e final, foi encontrada diferença estatisticamente significativa nos dois anos, houve
aumento na altura final das crianças. Com relação ao IMC inicial e final não foi verificada diferença
estatisticamente significativa nos dois anos. Enquanto grupo, as crianças, ao final do programa,
tenderam a manter seus índices de massa corporal (IMC), permanecendo na faixa do percentil 95 e,
portanto indicando quão difícil é tratar o problema em crianças.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05062006-145916/
Nº de Classificação: 4776
AGUIAR, Raymunda Viana. Desenvolvimento, implementação e avaliação de ambiente virtual de
aprendizagem em um curso profissionalizante de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 217 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
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RESUMO: Os objetivos deste estudo foram: desenvolver, implementar e avaliar o Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVAp na temática "Administração de Medicamentos", a alunos do Curso
Profissionalizante em Enfermagem de uma Escola Técnica de Universidade Pública na cidade de
Curitiba/PR., e avaliar a aprendizagem destes alunos através de média obtida após o uso do
programa. A teoria histórico-cultural de Vygotsky mediou os conceitos de desenvolvimento nos
processos de aprendizagem. A elaboração do programa está dividida em três fases: a primeira refere
ao desenvolvimento do AVAp e subdividida em duas etapas que correspondem à Elaboração e
Desenvolvimento, com a criação do texto e do Guia didático e sua validação; a segunda etapa:
Formatação e avaliação dos textos para linguagem específica (html) em formato de hipertexto, para
divulgação na Internet. A fase 2 correspondeu à implementação do acesso do aluno na plataforma e
ao texto “administração de medicamentos” e avaliação de uso. A fase 3 correspondeu à Avaliação da
aprendizagem, através de prova teórica presencial. Os alunos participantes foram dezenove dos
alunos ingressos no Curso profissionalizante em enfermagem 2005. A maioria tinha noções de
informática e conhecimentos elementares de administração de medicamentos. As avaliações do
programa demonstraram que o mesmo está de acordo com os objetivos educacionais propostos para
desenvolvimento e implementação de uma tecnologia educacional. A avaliação da aprendizagem
demonstrou que os alunos tiveram uma porcentagem na ordem de acertos de 85%. Portanto, o
programa atingiu os objetivos. Dessa forma as reflexões e possibilidade na elaboração de novas
tecnologias educacionais serão válidas tanto para auxiliar no processo ensino/aprendizagem, como
para o desenvolvimento de futuros profissionais na Enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-03052006-183016/
Nº de Classificação: 4777
BARROS, Marcelle Aparecida de. Os profissionais do Programa Saúde da Família frente ao uso,
abuso e dependência de drogas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: O estudo tem como objetivo conhecer os sentimentos e as atitudes frente ao uso, abuso e
dependência de drogas entre profissionais que atuam do Programa Saúde da Família (PSF) no
município de Araçatuba – SP. A amostra foi composta por 286, enfermeiros, médicos, odontólogos,
auxiliares de enfermagem, auxiliares de consultório dentário e agentes comunitários de saúde. Tratase de um estudo, quantitativo, descritivo. Para o instrumento de coleta de dados foi formatado um
questionário individual, estruturado com perguntas fechadas contendo: identificação sóciodemográfica, check – list de substâncias consideradas drogas de abuso, um, check - list de
sentimentos ao lidarem com pacientes que fazem uso, abuso ou são dependentes de drogas, a
escala de atitudes “The Seaman & Mannello Nurse's Attitudes Toward Alcohol and Alcoholism Scale”.
Foi realizada uma análise descritiva e multivariada entre as variáveis com um intervalo de confiança
de 95%. Verificou-se que, as substâncias consideradas drogas de abuso em unanimidade foram a
cocaína, a maconha e o crack. Na avaliação da assistência, os profissionais do PSF percebem que
os problemas relacionados ao abuso e dependência de drogas estão presentes entre os agravos à
saúde (61,5%), e ainda 89% deles consideram muito importante assistir esses pacientes, havendo
média maior para os profissionais com nível superior; porém, as dificuldades são consideráveis
(69,2%), e no tocante a assistência realizada, tais profissionais (64%) percebem que tem pouco
ajudado estes pacientes, e que os mesmos se beneficiam pouco da assistência oferecida (69%).
Quase a metade dos profissionais de saúde apresentou os sentimentos de compaixão e tristeza
frente ao paciente usuário de drogas. As atitudes foram positivas em relação a esses de uma forma
geral, embora algumas vezes estivessem associados a sentimentos como ansiedade, estresse,
medo, insegurança e desconforto. Quanto à satisfação profissional e pessoal ao trabalhar com
pacientes usuários, houve uma média maior para os profissionais com curso de graduação. Estes
profissionais também apresentaram maior percepção dos problemas físicos relacionados ao uso de
drogas, e um prognóstico não muito positivo quanto aos pacientes usuários. Já o grupo dos
profissionais de saúde do PSF sem curso de graduação, que é composto então em sua maioria por
agentes comunitários de saúde, apresentam sentimentos e atitudes que demonstram maior aceitação
quanto ao uso e usuário de drogas, porém com maiores dificuldades na abordagem junto aos
mesmos. O estudo mostrou que existem possibilidades e uma relativa motivação para o
desenvolvimento do conhecimento e intervenção junto aos usuários de drogas; mas ainda não tem
sido significativamente o suficiente para gerar efeitos objetivos no PSF de acordo com os seus
próprios profissionais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-18072006-163801/
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Nº de Classificação: 4778
SANTOS, Sinval Avelino dos. Projeto terapêutico individual em um Centro de Atenção
Psicossocial: o conhecimento do usuário e contribuições na assistência. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 99 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta de
RESUMO: As diretrizes atuais no campo da saúde mental vêm apontando para a necessidade de
uma construção da prática de promoção à saúde mental em que os usuários dos serviços têm
participação ativa. Assim, o objetivo do presente estudo foi realizar uma avaliação, junto aos
usuários em sofrimento psíquico em tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial, sobre as
atividades do projeto terapêutico elaborado para sua assistência. Como metodologia foi adotada a
abordagem qualitativa, com análise de conteúdo. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista
semi-estruturada com usuários do serviço. Nesse estudo, foi percebido que as atividades são
prescritas ao usuário inicialmente, em decorrência de um quadro clínico que se manifesta e o
desabilita para o enfrentamento das atividades da vida diária. Em um segundo momento, este sujeito
é colocado à frente de uma série de oportunidades (recursos) que têm como objetivo auxiliá-lo a
pensar em seus recursos como forma de atenuar as suas queixas. Isto consolida os preceitos da
reabilitação psicossocial, que é centrado nos recursos do sujeito, valorizando sua história de vida e
viabilizando a construção de novas possibilidades. A descrição da forma como os usuários elencam
as atividades e seus significados fortalece a construção de um trabalho que tem um referencial
sustentado no paradigma das práticas assistenciais, inclui a atenção ao sujeito, mas solicita também
a inclusão do profissional técnico como participante contínuo dentro do projeto ofertado. Na análise
foram atribuídos significados que permitiram concluir que o projeto terapêutico retrata o referencial
teórico preconizado para a reabilitação psicossocial, subsidia este serviço, enquanto prática
assistencial, fortalecendo seu vínculo com os usuários por meio das atividades e do profissional que
promove essa assistência. Contudo, foi verificado também que as atividades são procedimentos que
geram expectativas e angústias a ele, como também evidenciam as possibilidades, limites, e
amplitudes das ações da equipe. As atividades do serviço mobilizam os sujeitos de forma positiva e
de forma negativa e, nesse sentido, é necessário que os profissionais estejam motivados, por meio
de supervisão, capacitação, revisão contínua de sua práxis técnica profissional, para suportarem a
intensa carga de expectativa e anseio depositada pelos pacientes no desenvolver das atividades.
Acreditamos que este trabalho possibilitará às equipes profissionais de instituições voltadas ao
atendimento em saúde mental terem uma compreensão de suas abordagens no tratamento
psiquiátrico a partir da visão de seus usuários.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-02052006-093859/
Nº de Classificação: 4779
DURAN, Erika Christiane Marocco. Produção do conhecimento em enfermagem em saúde do
trabalhador no Brasil: análise do impacto dos resultados das pesquisas na formação de recursos
humanos e na prática profissional. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa analisar a produção do conhecimento de enfermagem em
saúde do trabalhador com base no conjunto de dissertações e teses defendidas nos programas de
pós-graduação em enfermagem do Brasil e o diagnóstico dessa produção na divulgação do
conhecimento em periódicos científicos nacionais e internacionais indexados. A pesquisa foi
composta por três fases. Na primeira, levantou-se a existência de linha de pesquisa e disciplina de
saúde do trabalhador, através de um instrumento enviado aos coordenadores dos 25 programas de
pós-graduação em enfermagem credenciados pela CAPES. Ainda, analisou-se o relatório anual da
CAPES sobre os programas de pós-graduação em enfermagem, 2004, pela dificuldade na coleta de
dados. Na segunda, investigou-se no catálogo do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem informações sobre pesquisas e pesquisadores em Enfermagem da Associação Brasileira de
Enfermagem (CEPEn/ABEn), no período de 1977 a 2004, as dissertações de mestrado e teses de
doutorado produzidas na temática. E na terceira, buscou-se nas bases de dados Lilacs, Medline e ISI,
os artigos extraídos das pesquisas investigadas na fase anterior. Obteve-se resposta de 13 (52%)
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coordenadores, sendo que apenas em quatro (30,77%) programas constatou-se a existência de linha
e disciplina. Evidenciou-se, com a análise do relatório da CAPES-2004 que nove (36%) dos
programas de pós-graduação em enfermagem trabalhavam com linhas de pesquisa e disciplinas
englobando a temática. Observou-se, também, relacionando os dois procedimentos, incoerência de
informações provenientes dos coordenadores e do relatório consultado. A investigação no CEPEn
resultou em 140 dissertações de mestrado e 44 teses de doutorado na temática de saúde do
trabalhador, sendo que Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – USP e a Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto – EERP/USP as maiores produtoras nesta ordem. Constatou-se,
neste momento, que o resultado desta investigação não contemplou a totalidade das informações
geradas pelos programas sobre as dissertações e teses concluídas na temática, enfatizando que os
estudos concluídos em 2005 não se encontravam cadastrados. As pesquisas produziram 50 artigos,
36 (72%) oriundos das dissertações e 12 (28%) das teses, perfazendo 27,17% do total de estudos
produzidos no período, constatando-se maior produção das duas instituições citadas, com alteração
na ordem. As revistas de enfermagem, em 81,81% dos artigos, foram as divulgadoras, sendo que
56,81% foram publicados nos periódicos da instituição de origem. Este estudo não só traz
contribuições para a identificação do conhecimento produzido pela enfermagem sobre a relação
saúde e trabalho, mas também fornece subsídios para os programas de pós-graduação no que se
refere a analise da qualidade das informações emitidas para futuras pesquisas e para o catálogo do
CEPEn/ABEn. Por sua vez mostra a necessidade, da referida instituição, rever sua forma de
catalogação das dissertações e teses.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10082006-162204/
Nº de Classificação: 4780
PESSALACIA, Juliana Dias Reis. Riscos, prejuízos e danos em bioética: um estudo sobre os
riscos em pesquisas com questionário e/ou entrevista. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Cléa Regina de Oliveira
RESUMO: A precaução com riscos e prejuízos na utilização de instrumentos de pesquisa
interacionais, tais como questionários e entrevistas, ainda é muito pequena, visto que, a maioria dos
pesquisadores entende que riscos são possibilidades de danos ou agressões ao corpo físico,
esquecendo-se que a presença de riscos de ordem moral, emocional ou espiritual pode ocasionar
aos participantes da pesquisa prejuízos e, até mesmo, danos a sua saúde mental. Segundo o
princípio da não-maleficência proposto por Beauchamp e Childress, o pesquisador tem a obrigação
de não infligir danos ou males intencionalmente. Dentro desta perspectiva, uma análise acurada de
tais instrumentos de pesquisa deve ser feita, avaliando-se a relação riscos/benefícios. Deve-se
também se considerar as precauções quando da inclusão de indivíduos pertencentes a grupos
vulneráveis, já que os mesmos apresentam uma maior predisposição a sofrer danos. Estes só
poderão ser incluídos na pesquisa se a sua participação for essencial à hipótese que está sendo
testada. Um levantamento realizado com protocolos de pesquisa encaminhados a um Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), verificou que uma grande parte dos pesquisadores (14; 15,2%)
descreveram os riscos de suas pesquisas com questionário ou entrevista, como inexistentes, devido
ao fato de se tratar "apenas de questionamentos". Contudo, tais instrumentos podem ser tão evasivos
e repletos de riscos quanto às experimentações que envolvem o corpo físico. Deste modo, chama-se
a atenção para o fato de que a falta de uma análise crítica e uma descrição dos riscos pelo
pesquisador pode acarretar a ausência de medidas a serem utilizadas para evitá-los ou minimizá-los,
e, até mesmo, a previsão de uma assistência especializada, caso venham a ocorrer.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-29052006-105800/
Nº de Classificação: 4781
FERREIRA, Lúcia Aparecida. Ser-mãe-no-mundo com o filho que sofreu queimaduras: um estudo
compreensivo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 109 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na linha fenomenológica, realizada com mães de
crianças que sofreram queimaduras e foram internadas na Unidade de Queimados, do Hospital das
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Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (UQ-HCFMRP
– USP). Teve por objetivo compreender e interpretar à luz da psicologia fenomenológica o que é sermãe-no-mundo com um filho que sofreu queimaduras. Foram convidadas 10 (dez) mães de crianças
que estiveram internadas na UQ-HCFMRP – USP, de janeiro a dezembro de 2004; sendo que destas,
apenas oito consentiram em participar da pesquisa. Destas oito mães que participaram da pesquisa,
utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: ter um filho queimado internado na Unidade de
Queimados; a mãe estar acompanhando o filho, e a criança se encontrar na fase mediata ou de
recuperação. Os dados foram obtidos através da entrevista fenomenológica, a partir de uma questão
norteadora: "Gostaria que você descrevesse como é ser-mãe-no-mundo com o filho que sofreu
queimaduras”. A Análise Fenomenológica foi baseada nas orientações de estudo desta linha. Foram
identificadas seis categorias temáticas: Lembranças do momento do acidente (Temporalidade);
Procedimentos adotados após o acidente (Temporalidade e Solicitude); Manifestações de
sentimentos (Afetividade); A mãe fala de si: preocupações e questionamentos (Preocupações); A
mãe fala do comportamento da criança (Ser-com); Refere-se ao hospital, à equipe de saúde, ao
relacionamento com o hospital e a equipe (Ser-com) que revelaram sentimentos de medo, tristeza,
raiva, angústia, ansiedade, dor, impotência e culpa que permearam todos os discursos das mães. A
pesquisa desvelou o apoio das mães a seus filhos, mesmo que algumas vezes, de forma solitária,
pois em algumas entrevistas evidenciou-se a ausência da figura paterna, sendo que em sua maioria
encontraram apoio e suporte na equipe multidisciplinar. As preocupações e sofrimentos das mães,
decorrentes da queimadura e longo tempo de internação, levaram-nas a experienciar situações que
as fizeram refletir sobre a sua existência humana e, a partir daí, parece ter ocorrido uma
transformação desse ser-mãe-no-mundo com o filho que sofreu queimaduras, transformação esta,
importante que parece marcar o seu existir.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-24052006-133525/
Nº de Classificação: 4782
GIUNTINI, Patrícia Bodnar. Avaliação do estado de ansiedade em pacientes submetidos a
cirurgias eletivas sob regime ambulatorial ou sob regime de internação. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 96 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Luís Vicente
RESUMO: Introdução: A ansiedade é um sentimento normal que prepara o organismo para situações
adversas. É difícil de ser quantificada, porém pode ser estimada por meio de escalas subjetivas como
a analógica visual, a comportamental e a verbal ou de maneira objetiva indireta por meio de
parâmetros hemodinâmicos ou quantificação de hormônios do estresse no plasma ou na saliva.
Cirurgias realizadas sob regime ambulatorial acarretam menor custo e menor índice de infecção
hospitalar. No entanto, não existem dados suficientes para afirmar que a não internação hospitalar
provoca menor grau de ansiedade nos pacientes. Objetivo: Quantificar e comparar mediante a
utilização de escalas, questionários e dosagem do cortisol salivar, o grau de ansiedade de pacientes
submetidas a cirurgias sob regime ambulatorial ou sob regime de internação. Casuística e método –
Foram constituídos dois grupos de 12 pacientes cada um: grupo RA no qual as pacientes foram
operadas eletivamente sob regime ambulatorial e grupo RI no qual as pacientes foram operadas
eletivamente sob regime de internação. Todas as pacientes foram avaliadas quanto ao estado de
ansiedade na véspera e no dia da cirurgia por meio da aplicação das escalas de Spielberger (traço e
estado), verbal e analógica visual e da quantificação do cortisol salivar. Avaliou-se ainda o
comportamento hemodinâmico. A coleta da saliva foi realizada em dois momentos: na véspera e no
dia da cirurgia. Saliva para quantificação do cortisol foi coletada no sétimo e oitavo dias pósoperatório para avaliação do ritmo basal das pacientes. Resultados: Os dados demográficos entre os
dois grupos, considerando idade e peso, mostraram-se estatisticamente idênticos. Em relação ao
padrão hemodinâmico, não houve diferença entre os dois grupos de regime de internação na véspera
da cirurgia. No dia da cirurgia, o grupo RA apresentou pressão arterial diastólica maior do que o
grupo RI. Nos demais parâmetros hemodinâmicos (pressão arterial sistólica e freqüência cardíaca)
não houve diferença entre os grupos. A avaliação da ansiedade verificada por meio da Escala Verbal
não evidenciou diferença entre os grupos na véspera e no dia da cirurgia, enquanto que, no dia da
cirurgia, as pacientes do regime ambulatorial apresentaram, na Escala Analógica Visual, escores de
ansiedade maiores que as pacientes do regime de internação. Na escala de Spielberger, o traçoansiedade encontrado nos grupos foi similar e o estado-ansiedade, na véspera da cirurgia, foi maior
no grupo operado sob regime ambulatorial. Não houve diferença entre os grupos no tocante ao
cortisol salivar. Conclusão: Pacientes operadas sob regime ambulatorial apresentaram maior grau de
ansiedade do que as pacientes operadas sob regime de internação.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19052006-103643/
Nº de Classificação: 4783
CAMELO, Silvia Helena Henriques. Riscos psicossociais relacionados ao estresse no trabalho
das equipes de saúde da família e estratégias de gerenciamento. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGERAMI, Emília Luigi Saporiti
RESUMO: O Programa de Saúde da Família é uma das estratégias assumidas pelo Ministério da
Saúde com vista à reorganização da atenção básica à saúde. Para a execução desta prática de
assistência, é necessária a estruturação de equipes multiprofissionais que correspondam às
necessidades da população. Os profissionais destas equipes assumem múltiplas tarefas com alto
grau de exigência e responsabilidades, e desenvolver este tipo de atividade junto à comunidade,
onde a realidade do indivíduo fica muito próxima, os problemas são de diversas ordens, as limitações
internas e externas incontáveis, expõem o trabalhador a riscos físicos e/ou psicossociais tornando-os
pessoas vulneráveis ao estresse. Esta investigação objetivou identificar e analisar os riscos
psicossociais no trabalho das Equipes de Saúde da Família do município de Ribeirão Preto e
descrever as estratégias utilizadas pelos trabalhadores para amenizar os efeitos desgastantes destes
riscos. Este estudo do tipo exploratório utilizou-se da abordagem qualitativa, modalidade temática.
Participaram do estudo, 24 trabalhadores, dentre eles, médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários de saúde. Os dados foram coletados por meio de entrevistas
semi-estruturadas e a análise do material foi executada através do agrupamento e classificação das
unidades temáticas em dois temas centrais, que são os “riscos psicossociais relacionados ao
trabalho” e as “estratégias para o controle dos riscos psicossociais”. Os riscos psicossociais
encontrados foram: falta de preparo e capacitação, sobrecarga de papéis, longas horas de trabalho,
conflito no trabalho em equipe, dificuldade para conciliar trabalho e família, recursos materiais e
humanos insuficientes. As estratégias utilizadas para o controle destes riscos são
predominantemente individuais, no entanto, o serviço tem uma reunião semanal programada com a
equipe, para discussão dos problemas e sugestões, sendo considerada pelos trabalhadores um
momento de alívio das tensões. No entendimento de que a realidade sanitária é dinâmica, emergem
deste estudo sugestões que podem nortear a estruturação de novas Equipes de Saúde da Família: A
qualificação para atuar neste campo é fundamental e deve ser iniciada nos programas de graduação
e ter continuidade em serviço; a disponibilização de recursos humanos e materiais torna-se
imprescindível. Um serviço de apoio aos profissionais deve, entre outras atividades, orientá-los sobre
os riscos a que estão expostos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-24082006-142110/
Nº de Classificação: 4784
GUIMARÃES, Jacileide. Sobre o tempo: elogio à instituição negada. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 165 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza exploratória descritiva, com abordagem qualitativa. O
arcabouço teórico que subsidiou a construção dos pressupostos e a análise dos resultados foram
problematizações da Nova História francesa, aliadas às contribuições da fenomenologia sobre o
tempo vivido, visando à exploração histórica e à compreensão do fenômeno estudado. Quanto às
técnicas ou procedimentos de pesquisa, utilizamos a história oral temática acerca do tempo no
hospital psiquiátrico através da questão norteadora: “Como você registra o tempo aqui no Hospital?” e
suas correlatas, “Há quanto tempo você está no Hospital?”, “Como você passa o dia no Hospital?”.
Objetivamos investigar as estruturas de sustentação temporal de pacientes psiquiátricos indigentes,
com história de mais de vinte anos de internação em manicômio, que não dispunham de calendários
e/ou relógios, assim como, relacionarmos tais estruturas às práticas e aos agentes da cultura
manicomial e relacionarmos a negação do tempo no hospital psiquiátrico tradicional à possibilidade
de acesso ventilada pela transformação dos serviços de atenção em saúde mental (a instituição
negada/inventada). Os resultados encontrados apontam para a predominância de um tempo que,
embora “morto”, se impõe na ausência de conectores convencionais (calendário e relógio), através de
nostalgia, silêncio eloqüente, um distanciamento que oscila entre uma imediata justificação ou

192
“aversão” ao tema. Os sujeitos da pesquisa denunciam uma temporalidade interceptada, uma
“presença faltante” marcada pela vivência institucional, mas também por resquícios de um passado
pessoal, onde o porvir, hoje, propugnado pela atenção psicossocial exige o “re-aprendizado” das
formas de lidar com os mecanismos temporais que caracterizam a passagem do tempo na sociedade
extramuro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-04082006-160226/
Nº de Classificação: 4785
NERY, Adriana Alves. Necessidades de saúde na estratégia de Saúde da Família, no Município
de Jequié-BA: em busca de uma tradução. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 133 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Estudo de abordagem qualitativa, realizado junto aos usuários de famílias acompanhadas
por uma equipe de Saúde da Família do município de Jequié-BA, que teve por objetivo geral utilizar a
taxonomia de necessidades de saúde de Matsumoto (1999) como instrumento de leitura de
necessidades junto a uma unidade de Saúde da Família, a partir da ótica das famílias atendidas. A
pesquisa teve como suporte teórico a taxonomia de necessidades de saúde de Matsumoto e como
técnica de coleta do material empírico o grupo focal. Trabalhamos com cinco grupos focais,
compostos de 8 a 12 integrantes das cinco microáreas na área de abrangência da equipe de Saúde
da Família. Utilizamos a análise temática com a identificação de quatro temas: o processo saúdedoença; a necessidade de acesso; o vínculo na construção da interação; a participação construída
versus participação concedida. Os sujeitos apontam diversas concepções do processo saúdedoença: saúde relacionada ao corpo físico, às formas de produção e reprodução social, envolvendo
as condições e modos de vida dos indivíduos; saúde é crença em Deus, é um bem simbólico. Ao
trazerem sua concepção do processo saúde-doença, apontam para a necessidade de boas
condições de vida através do acesso à educação, ao emprego, ao lazer, a ruas asfaltadas e à rede
de esgoto, dentre outros aspectos. Quanto à necessidade de acesso, reconhecem que é um direito
garantido constitucionalmente, viabilizado através do SUS, embora haja dificuldades no acesso a
todos os níveis de atenção à saúde, principalmente no que diz respeito às especialidades e à
urgência e emergência, fazendo com que estes procurem outras alternativas assistenciais: utilização
de remédios caseiros, farmácia, dentre outras. Com isto assinalam a necessidade da garantia de
acesso a todas as tecnologias disponíveis. Afirmam que existem um descaso e descrédito no
atendimento dispensado por alguns profissionais, na unidade de Saúde da Família e nas unidades de
referência assistencial, e indicam a necessidade de ter vínculo com o profissional ou a equipe de
saúde ao afirmarem que os trabalhadores da equipe não têm tempo de escutá-los em função da
grande demanda e que gostariam de uma comunicação mais “próxima” com os trabalhadores que os
atendem. Ressaltam que se sentem mais à vontade e têm mais intimidade com os ACSs do que com
os outros trabalhadores, porque estes são as pessoas mais próximas de seu dia-a-dia e em seus
lares. Na fala dos usuários, há uma contradição em como ocorre sua participação na comunidade,
uma participação que é “concedida” através das atividades desenvolvidas pela equipe de Saúde da
Família e uma construída que é pela atuação destes nas associações de moradores e no Conselho
Local de Saúde, indicando a necessidade de autonomia e autocuidado no modo de “andar a vida”.
Esta investigação teve como pressuposto que a taxonomia de necessidades proposta por Matsumoto
(1999) pode se constituir em potente ferramenta para a leitura das necessidades de saúde dos
usuários que demandam as unidades de Saúde da Família, o que foi possível ser evidenciado
através da apreensão do material empírico. Consideramos que as transformações do processo de
trabalho em saúde só se efetivarão num movimento de articulação entre a produção do cuidado em
saúde, a participação social e a gestão de serviços na direção de uma lógica da integralidade da
assistência. Neste sentido, oferecer ferramentas para o trabalho e, neste caso, a taxonomia de
necessidades proposta por Matsumoto (1999) pode levar os gestores e a equipe a refletir sobre uma
outra lógica para o trabalho em saúde que os aproxime dos usuários, favorecendo os processos de
participação social, possibilitando uma escuta que passe a ser qualificada pela compreensão de
necessidades de saúde e com a premissa da integralidade da assistência à saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-02022007-144340/
Nº de Classificação: 4786
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NADER, Habib Assad. Lesões por esforços repetitivos entre os cirurgiões dentistas de Ribeirão
Preto-SP: ocorrência e medidas de prevenção e tratamento adotadas. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi identificar a ocorrência de Lesão por Esforço
Repetitivo (LER) em Cirurgiões Dentistas (CDs) e os meios de prevenção e tratamento adotados.
Trata-se de um estudo transversal com 127 CDs associados à Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas/Regional de Ribeirão Preto (APCD/RP). Foi utilizado um questionário auto-aplicável
abordando as temáticas relevantes para a identificação e compreensão do objeto de estudo. A
amostra foi dividida em dois grupos, sendo o Grupo A composto por CDs acometidos por LER
(48,05%) e o Grupo B pelos não acometidos (51,95%). Encontrou-se como região mais acometida
pela LER, os ombros (27,8%), seguida pelas mãos (24,6%), quanto ao sexo houve predominância do
feminino com 77%, e a especialidade onde mais ocorreu adoecimento foi a endodontia, com 70% dos
endodontistas. Em relação às informações que os CDs têm a respeito da LER assim como da relação
das práticas de atividade de trabalho desenvolvidas na Odontologia e o adoecimento por LER,
observou-se que o profissional ainda desconhece a doença e sua relação com o exercício
profissional, fator determinante para adotar práticas de prevenção. Os tratamentos adotados pelos
CDs acometidos pela doença são em ordem decrescente, medicamentoso, fisioterápico, acupuntura
e por práticas alternativas. Os resultados deste estudo confirmam e reforçam a necessidade de novas
pesquisas e subsidiarão a elaboração de um manual de prevenção que será distribuído gratuitamente
aos profissionais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-31082006-165714/
Nº de Classificação: 4787
BRITTO, Eliane da Silva. Enfermeiros psiquiátricos: estresse, enfrentamento e saúde. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: Baseado na teoria de Lazarus e Folkman (1984) sobre estresse e enfrentamento, esta
pesquisa propô-se a responder questões relacionadas a como enfermeiros que trabalham em contato
direto e diário com pacientes psiquiátricos, num hospital geral e psiquiátrico, avaliam seu trabalho,
sua saúde e como lidam e enfrentam as situações estressantes. Este estudo tem enfoque quantitativo
e descreve a condição de estresse entre os enfermeiros que trabalham em unidades de assistência a
portadores de transtorno mental. A classificação das unidades de atuação do enfermeiro entre
unidade aberta e fechada foi realizada de acordo com o período e forma de tratamento dos clientes.
Considerou-se como unidade FECHADA, a unidade de longa e curta internação e ABERTA a
unidade de atendimento diário. Participaram do estudo 12 enfermeiros de unidades fechadas de um
hospital geral; 11 de um hospital psiquiátrico e sete enfermeiros de unidades abertas. Em todos os
contextos abordados, os enfermeiros tenderam a avaliar seu trabalho de modo a que se possa inferir
que não é altamente estressante. Em ambas as unidades a avaliação de sua saúde foi considerada
satisfatória e as estratégias de enfrentamento utilizadas mostraram um padrão semelhante para os
grupos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-04082006-163611/
Nº de Classificação: 4788
PALLOS, Daniela Vieira. Estado nutricional e consumo alimentar de indivíduos de diferentes
áreas socioeconômicas de Ribeirão Preto: comparação entre 1991/93 e 2001/03. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: Os estudos sobre os hábitos e comportamentos alimentares da sociedade são importantes
para auxiliar na compreensão da relação que se estabelece entre as práticas alimentares e o
surgimento de doenças na população. Desde meados do século XX, o Brasil vem apresentando
mudanças no padrão de morbi-mortalidade de sua população, ou seja, ao mesmo tempo em que
indivíduos de áreas economicamente mais carentes sofrem com o problema da desnutrição, outra
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grande parcela populacional convive com doenças degenerativas ou crônico não-transmissíveis. Esse
fenômeno, chamado de transição nutricional, surgiu primeiramente nos países desenvolvidos e
atualmente atinge os países em desenvolvimento de forma mais acelerada. Diante desta realidade,
este trabalho teve por objetivo comparar o estado nutricional e o consumo alimentar de 575
indivíduos adultos moradores de quatro bairros da cidade de Ribeirão Preto – SP, com características
socioeconômicas distintas e em dois momentos diferentes, 1991/93 e 2001/03. Para avaliação do
estado nutricional foi realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), no qual os indivíduos
foram pesados e medidos e classificados segundo os padrões da Organização Mundial de Saúde. As
informações sobre o consumo alimentar foram obtidas pelo método do recordatório de 24 horas e a
ingestão de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais e suas frações, colesterol e fibras foi
calculada com auxílio de software nutricional. Também, analisou-se a qualidade da alimentação dos
indivíduos pela avaliação do número de porções alimentares consumidas, segundo os oito grupos de
alimentos da Pirâmide Alimentar Brasileira. Os dados foram transferidos para a planilha do SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) onde os cálculos estatísticos foram realizados (análise de
variância - ANOVA, teste de Bonferroni e teste-t). Como resultados houve diminuição do consumo de
alimentos do grupo de pães e cereais e aumento do consumo de carnes e ovos, açúcar e alimentos
ricos em gorduras saturadas e colesterol. O consumo de frutas, verduras, hortaliças e fibras
aumentou de 1991/93 para 2001/03, entretanto a ingestão permaneceu bem abaixo dos níveis
recomendados. Refrigerantes e produtos prontos industrializados também cresceram muito no
período. Notou-se ainda que os moradores do bairro com menor renda familiar média tiveram
aumento significativo do IMC juntamente com elevação do consumo de gorduras totais e saturadas e
do número de porções de carnes e ovos. Já os habitantes do bairro de maior renda familiar média
diminuíram o consumo de gorduras totais e saturadas e mantiveram a ingestão adequada do número
de porções de carnes e ovos. Esse paradoxo que o país enfrenta tem despertado interesse de vários
segmentos na busca de soluções, cujos resultados serão promissores se envolverem não só as
ciências nutricionais, mas outras áreas como a economia, a sociologia, a administração e a
psicologia, associado ao trabalho de conscientização do papel dos atores sociais (pais, educadores,
profissionais da saúde, governantes) responsáveis pela reversão deste quadro tão complexo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17082006-164706/
Nº de Classificação: 4789
CAMPOAMOR, Marília Marcondes. Estudo da ocorrência de acidentes entre trabalhadores de
uma indústria frigorífica do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: O trabalho em frigorífico compreende atividades repetitivas, ritmo intenso de trabalho,
realizado em ambientes com inadequados níveis de iluminação, ruído e temperatura, com presença
de poeira, pequenos espaços e freqüente manipulação de instrumentos cortantes. Tais
características tornam o trabalho exaustivo e, perigoso e assim torna-se, interessante objeto de
investigação, com relevância social devido ao grande número de indústria do setor agropecuário no
País. Trata-se de estudo não experimental, descritivo quantitativo, epidemiológico, baseado em
dados secundários com objetivo de analisar a ocorrência de Acidente de Trabalho (AT) em uma
indústria frigorífica. Foi realizado em uma indústria de abate e processamento de carnes, situada no
interior do Estado de São Paulo. A população alvo foi constituída pelos ATs que tiveram ocorrências
de Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT), registradas no Serviço Especializado de
Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMET), nos anos 2004 e 2005. Os dados foram coletados
por meio de análise documental das CATs, sendo identificadas as características sóciodemográficas
dos trabalhadores acidentados, a caracterização dos acidentes de trabalho e calculado o custo dos
dias de trabalho perdidos devido á ocorrência do acidente. Os resultados foram 137 AT, dos quais
134 AT (97,8%) foram acidentes típicos e 3 (2,2%) acidentes de trajeto. Os AT foram sofridos por 135
trabalhadores que executam suas atividades laborais em diferentes unidades da empresa, com as
seguintes características: idade entre 18 e 73 anos, com maior prevalência entre 25 e 40 anos de
idade, com freqüência de 56 (41,5%); trabalhadores do sexo masculino 108 (80%), casados 59
(43,7%) e apresentando média de salário mensal de R$ 572,74. A maioria dos trabalhadores
acidentados exercia ocupações de ajudante de abatedouro (62,2 %) e ajudante de serviços gerais
(9,6%) e a unidade de aves foi o local de trabalho onde os AT mais ocorreram, ou seja, 65,7%
indivíduos se acidentaram no referido local. Do total de AT, 102 (74,5%) ocasionaram afastamento
dos trabalhadores. No turno matutino, foi registrada a maior freqüência dos AT, 47,4%. Quanto ao
agente causador, os instrumentos de trabalho representaram 42,3% das ocorrências, seguidos pelo
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ambiente (39,4%). Dentre os AT, 118 (86,1%) foram responsáveis por afastamento do trabalhador de
suas atividades laborais em período de até 15 dias e em 2 (1,5%) em período superior a 16 dias. Em
17 (12,4%) dos registros não continha informações a esse respeito. As causas diagnósticas mais
freqüentes atribuídas ao AT, foram traumatismo superficial de cabeça e outros traumatismos
específicos do tornozelo e do pé (16,02%), doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo
(10,9%); causas externas, exposição á força mecânica, acidentes com riscos respiratórios, exposição
a corrente elétrica, temperaturas extremas (8,03%), traumatismos superficiais, envolvendo múltiplas
regiões do corpo (2,19%). Em relação aos custos ocasionados pelos AT devido á perda dos dias de
trabalho, foi identificado o montante de R$ 20, 427,67 no biênio estimado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-29082006-162214/
Nº de Classificação: 4790
ZAMBERLAN, Nelma Ellen. Ruído na unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital
universitário de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, exploratório e observacional cujo objetivo foi
determinar os níveis de ruído ambiente na unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital
universitário de Ribeirão Preto-SP e dimensionar os níveis de pressão sonora (NPS) gerados em
decorrência de ar condicionado, lâmpadas da enfermaria e monitor de apnéia ligados; alarme
acionado; torneira da pia aberta; manejo da lixeira; conversas entre profissionais (visita médica e
passagem de plantão da enfermagem) e ruídos externos (abrir e fechar a porta de acesso à unidade
neonatal e conversação na ante-sala). O ruído ambiente foi dimensionado na enfermaria de
manipulação mínima da unidade de cuidado intermediário neonatal, em duas semanas consecutivas,
sendo 12 horas por dia no período diurno das 7 às 19 horas na primeira semana e 12 horas no
noturno, diariamente das 19 às 7 horas, na segunda semana. Utilizou-se o medidor de NPS, o
dosímetro Quest-400, posicionado na área central da enfermaria e suspenso a 70 cm do teto. Para
dimensionar cada ruído interno e externo, discriminado no segundo objetivo, mantiveram-se na
enfermaria os mesmos bebês ali internados e somente a pesquisadora, evitando-se a presença de
outros ruídos audíveis. Mensurou-se os NPS por três minutos consecutivos, exceto a passagem de
plantão da enfermagem que incluiu três momentos de medida, sendo uma para cada final de turno de
trabalho. Para análise dos dados utilizou-se o programa QuestSuiteMR para processar os NPS em
respostas numéricas e transportar em planilhas no software Excel 2003 e SPSS (Statiscal Package
for the Social Sciences). O nível médio de ruído na unidade foi de 60,8dBA. A variabilidade do Leq na
semana foi de 20,8dBA (51,8 a 72,6dBA), Lpeak 23,6dBA (90,1 a 113,7dBA), Lmax 42,8dBA (52,1 a
90,9dBA) e do Lmin foi de 1,4dBA (50,7 a 52,1dBA). As hipóteses de que mesmo em enfermaria de
manipulação mínima o ruído é intenso e que a fonte de ruído mais intensa é o abrir e fechar a tampa
da lixeira (Leq médio de 59,3dBA) foram confirmadas. A porta aberta da enfermaria permitiu maior
entrada de ruído externo gerado na ante-sala, em especial aquele decorrente de abrir e fechar a porta
de correr de acesso à unidade neonatal (57,3dBA). Assim, confirmou-se a terceira hipótese, que o
ruído ambiente diminui ao fechar a porta de acesso à enfermaria. Confirmou-se também a quarta
hipótese, que a conversa entre os profissionais na passagem de plantão da enfermagem e visita
médica constitui fonte de ruído intenso, sendo que os maiores Leq foram de 63,8dBA em ambas
situações. Concluiu-se que os NPS foram intensos em todos os turnos e dias da semana da coleta de
dados, estando acima das recomendações e normas técnicas para níveis de ruído adequados em
unidades neonatais. Com base nos resultados e na literatura elaborou-se um protocolo para controlar
o excesso de estímulos sonoros ambientais, incluindo um conjunto de ações intersetoriais dirigidas à
infra-estrutura física, aos recursos tecnológicos e humanos (profissionais e familiares).

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20072006-175621/
Nº de Classificação: 4791
MENDES, Karina Dal Sasso. Transplante de fígado: evidências para o cuidado de enfermagem.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 202 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
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RESUMO: O transplante de fígado é uma modalidade terapêutica utilizada em pacientes portadores
de doença hepática terminal, quando não há mais nenhum outro tratamento capaz de reverter as
alterações da doença no organismo. A complexidade desta modalidade terapêutica exige a formação
de uma equipe multidisciplinar para o atendimento do paciente e familiares. O enfermeiro é
responsável pelo planejamento da assistência de enfermagem, no período perioperatório; entretanto,
observamos a escassez de produção científica nesta área, o que nos motivou para a realização deste
estudo. A prática baseada em evidências consiste no referencial teórico-metodológico adotado, e a
revisão integrativa da literatura é o método de pesquisa selecionado. O presente estudo teve como
objetivo buscar e avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre o conhecimento científico
produzido, relacionado ao cuidado de enfermagem prestado ao paciente adulto submetido ao
transplante de fígado, no período perioperatório. As bases de dados Lilacs, Medline e Cinahl foram
utilizadas para a busca dos estudos, cuja amostra foi de 20 artigos científicos. Os resultados
evidenciaram que o enfermeiro atua nas diferentes fases do período perioperatório, por meio da
realização de cuidados de enfermagem direcionados para o preparo do paciente visando o
procedimento anestésico-cirúrgico, a prevenção e a detecção precoce de complicações pósoperatórias, e para a orientação do paciente em relação a recuperação e reabilitação dos pacientes.
Além disso, o enfermeiro atua no suporte nutricional e emocional do paciente, e desempenha, ainda,
um importante papel no ensino da terapêutica imunossupressora, e na conscientização dos pacientes
para a adesão ao regime terapêutico. Ao finalizarmos este estudo esperamos ter fornecido subsídios
para a melhoria da prática perioperatória e estimulado os enfermeiros no desenvolvimento de
pesquisas relacionadas ao transplante de fígado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07052007-085911/
Nº de Classificação: 4792
KAMEO, Simone Yuriko. Qualidade de vida do paciente com estoma intestinal secundário ao
câncer cólon-retal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2006. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar a qualidade de vida do paciente com estoma
intestinal secundário ao câncer cólon-retal na cidade de Aracaju-Se. Trata-se de estudo descritivoexploratório, na vertente quantitativa, utilizando-se um instrumento contendo três partes, dados sóciodemográficos e clínicos, itens referentes à Escala de Qualidade de Vida de Flanagan (EQVF), e
EORTC-QLQ-C-30. A amostra constou de 18 pacientes atendidos no Centro de Oncologia Dr
Oswaldo Leite, localizado na cidade de Aracaju – Sergipe no período de janeiro a dezembro de 2005.
Os instrumentos mostraram propriedades psicométricas satisfatórias quanto à consistência interna e
validade do construto. Quanto às características sócio-demográficas e clínicas, 50% eram do sexo
feminino, e 50% masculino. A média de idade foi de 51,3 anos. Quanto à localização do tumor, 38,9%
tumor de reto, seguida de cólon-retal 33,3% e cólon 27,8%. 83,3% apresentavam metástase e 16,7%
não apresentavam. Em relação ao tipo de estoma, 72,2% tinham colostomia definitiva e 27,8%
colostomia provisória. 77,8% dos pacientes apresentaram menos de um ano de estoma e 22,2% mais
de um ano de estoma. A análise de qualidade de vida da amostra mostra para EQVF média de 52,3
(DP=1,40) para EQVF Geral. Para EORTC QLQ-C30, a média estado geral de saúde foi de 35,64
(DP=12,39). Foram estatisticamente significativos os resultados obtidos nas escalas: relações com
outras pessoas, atividades sociais e desenvolvimento pessoal e realização. Pacientes com menos de
um ano de estoma, apresentam maior atividade social, desenvolvimento pessoal e realização do que
aqueles com mais de um ano de estoma. Foram estatisticamente significativas as escalas: função
física, dor, estado geral de saúde, dificuldades financeiras, dispnéia, fadiga, náusea e vômito,
constipação e função emocional. A função física teve como variável estatisticamente significante o
estado civil, com maior média entre pessoas casadas, assim como a escala dor, porém com maior
média entre as pessoas viúvas. A função física entre as pessoas casadas foi maior. No sintoma dor, a
presença desta, foi maior entre o grupo de pessoas viúvas e separadas. Na escala estado geral de
saúde, foram estatisticamente significativos o sexo e complicações do estoma, com médias
superiores entre aqueles do sexo masculino e com presença de complicações. Na escala dificuldades
financeiras, a procedência e as complicações do estoma foram estatisticamente significantes. Com
maiores médias entre aqueles da área rural e com presença de complicações do estoma. No sintoma
dispnéia, a variável estatisticamente significante foi a presença ou não de metástase, com maior
média entre aqueles com metástases. Já os sintomas fadiga, náusea e vômitos e constipação,
apresentou como única variável estatisticamente significante o tempo de estoma. Na escala função
emocional, a variável complicações do estoma foi estatisticamente significante, havendo maior média
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entre aqueles com presença de complicações do estoma. A escala relações com outras pessoas foi
influenciada pelas variáveis: sexo, tempo de estoma e estado de origem, conforme cálculo de
Regressão Linear Múltipla. As escalas função emocional, dispnéia, dificuldade financeira e estado
geral de saúde tiveram influência das variáveis sexo, estado civil, estado de procedência, metástase,
tempo de estoma e complicações.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-03082006-172640/
Nº de Classificação: 4793
TELLES FILHO, Paulo Celso Prado. Utilização da Plataforma Teleduc no ensino da
administração de medicamentos em um curso de graduação em enfermagem: a busca pela
excelência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 254 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: As exigências do mercado de trabalho, no que diz respeito à administração de
medicamentos, são crescentes. Há consenso entre pesquisadores e profissionais envolvidos com
enfermagem que o conhecimento ocupa papel de destaque entre essas exigências. Pesquisas
apontam a existência de déficits de conhecimento do enfermeiro em questões essenciais para a
administração de medicamentos segura. O objetivo geral deste estudo foi descrever a utilização da
Plataforma Teleduc, no ensino da administração de medicamentos, junto a alunos de um Curso de
Graduação em Enfermagem. Como objetivos específicos citam-se: descrever o ciclo de criação do
módulo “Administração de medicamentos”; implementá-lo junto aos alunos citados e proceder ao
acompanhamento e avaliação destes alunos bem como do módulo. Tratou-se de estudo descritivo no
qual a amostra foi composta por 25 discentes matriculados na Disciplina “Fundamentos de
enfermagem para o processo do cuidar II” da qual o módulo fez parte. Seguiu-se o seguinte ciclo de
criação para o módulo: levantamento dos objetivos, organização do conteúdo, seleção da mídia,
criação das aulas, as quais se intitularam: Aspectos farmacológicos, orientações de enfermagem e
fontes de informação para a segurança na administração de medicamentos; Preparo do material para
a administração de medicamentos injetáveis; Administração de medicamentos via intradérmica;
Subcutânea; Intramuscular e Endovenosa, bem como o acompanhamento da evolução do aluno e do
módulo. Procedeu-se a uma avaliação, a qual foi composta por 10 especialistas, seguindo-se um
estudo piloto, no qual participaram 5 alunos. Após a realização das correções apontadas o módulo foi
implementado no período de 01/08 a 18/10/2005. Destaca-se que o mesmo foi composto por 6 aulas
a distância, 4 encontros presenciais e 5 períodos para treino em laboratório de enfermagem,
totalizando 50 horas. A estratégia de ensino foi realizada através da seguinte seqüência: acesso ao
conteúdo das aulas, resolução dos exercícios, bate-papos e fóruns de discussão. Como resultados
destacaram-se 501 acessos ao conteúdo, 682 aos exercícios, 164 aos bate-papos e 111 acessos aos
fóruns de discussão, somando 1458 acessos, ou seja 58,32 acessos por aluno e a nota final
apresentando média de 8,76. Em relação à avaliação do módulo, destacou-se enquanto aspectos
positivos a disposição do conteúdo, o desempenho do instrutor, bem como as imagens, que
demonstravam estreita relação com o conteúdo. Enquanto aspectos negativos citou-se a dificuldade
de acesso ao módulo em domicílio e problemas com o laboratório de informática. O desafio de
desenvolver esse módulo e implementá-lo na disciplina evidenciou o quão positiva foi a união entre a
educação a distância, recursos tecnológicos e a temática da administração de medicamentos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07082006-154705/
Nº de Classificação: 4794
SANTANA, Adrianne Rita Cardoso Mancuso B. Ferreira de. Conhecimento de enfermeiros de
clínica médica e unidade de terapia intensiva de hospitais escola da Região Centro-Oeste
sobre medicamentos específicos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Sílvia Helena De Bortoli
RESUMO: O enfermeiro tem papel fundamental no processo da administração de medicamentos,
pois a ele cabe promover segurança e manter a qualidade da assistência. Para tanto é indispensável
o domínio do conhecimento da farmacologia e de conteúdos relacionados aos métodos de
administração, ação dos medicamentos, vias de administração, doses, efeitos tóxicos e colaterais.
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Este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento de enfermeiros da Clínica Médica e Unidade
de Terapia Intensiva de Hospitais Escola do Centro-Oeste sobre medicamentos específicos e
relacionar os níveis de conhecimento entre os enfermeiros quanto ao tempo de atuação na
enfermagem, capacitação profissional, formação obtida na graduação e conhecimento sobre
medicamentos específicos. Realizou-se um estudo do tipo "survey” em quatro hospitais escola da
região Centro-Oeste denominados de hospitais A, B, C e D. A amostra constituiu-se de 53
enfermeiros, sendo 12(22,6%) do hospital A, 17 (32,1%) do hospital B, 15 (28,3%) do hospital C e 9
(17,0%) do hospital D. Obtiveram-se os seguintes resultados. Dos 53 enfermeiros, 21 (39,6%) são
graduados e 32 (60,3%) são especialistas; 33 (62,2%) foram formados depois de 2000, 32 (60,3%)
atuam na área desde 2000, 11 (20,7%) fizeram curso de atualização em farmacologia, 37 (69,8%)
cursaram ou estão cursando pós-graduação (nível especialização). Com relação à formação em
farmacologia, 42 (79,2%) dos enfermeiros informaram que a disciplina de farmacologia cursada não
foi suficiente para a prática profissional, 43 (81,1 %) informaram que o conteúdo e a carga horária
desta não foram suficientes e 51 (96,2%) informaram que relação da teoria com prática, foi
insatisfatória. Quanto ao conhecimento específico sobre medicamentos, 31(58,5%) enfermeiros
acertaram mais que 50% das questões e 22 (41,5%) acertaram 50% ou menos. Não foram
encontradas diferenças, no nível de acerto dessas variáveis, entre os enfermeiros dos hospitais
pesquisados, entre os que trabalham nas unidades de UTI e Clínica Médica e quanto ao tempo de
atuação na enfermagem. Os enfermeiros com especialização e que fizeram curso de atualização em
farmacologia possuíam um índice de acertos maior. Concluiu-se nesse estudo a necessidade dos
profissionais de enfermagem buscarem conhecimentos após concluírem o curso de graduação. É
importante que o profissional esteja constantemente se atualizando, ou seja, buscando novos
conhecimentos que sustentem a qualidade da sua prática e a segurança dos pacientes na utilização
de medicamentos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07082006-165403/
Nº de Classificação: 4795
ALBRESCHT, Miquelina Johann. Estudo exploratório sobre a ocorrência de perda involuntária
de urina entre puérperas de uma maternidade filantrópica de um município paulista. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: A incontinência urinária é um sintoma que atinge predominantemente as mulheres e
constitui-se em um problema de saúde pública. O puerpério é uma fase frágil do ciclo grávido–
puerperal que nem sempre recebe a devida atenção por parte dos profissionais de saúde e, a
literatura nacional sobre sua prevalência neste período é escassa. Dessa maneira, este estudo teve
por objetivo geral: estudar a ocorrência da perda involuntária de urina e os fatores obstétricos
relacionados em um grupo de puérperas e, como objetivos específicos: identificar a ocorrência e o
tipo do sintoma relacionado à perda involuntária de urina em qualquer momento da vida e durante o
ciclo grávido-puerperal; descrever a ocorrência dos sintomas urinários no ciclo grávido puerperal, de
acordo com: paridade, tipo de parto, uso de fórceps, episiotomia, peso e perímetro cefálico do recémnascido. Caracteriza-se por ser um estudo epidemiológico, descritivo, de corte transversal,
desenvolvido nas dependências de uma maternidade filantrópica de um município paulista.
Participaram do estudo 244 puérperas, com idade entre 14-43 anos, que compareceram à consulta
de puerpério. Os dados foram coletados nos prontuários da maternidade e por meio de entrevista
semi-estruturada. Os resultados apontam uma prevalência de 45,9% de perda involuntária de urina
em qualquer momento da vida. Entre as 112 mulheres com o sintoma, 77,8% iniciaram o sintoma
durante a gestação índice; 9,8% após o parto índice; 6,3% antes da gestação índice; 3,6% durante
outra gestação e 2,7% após outro parto. Em qualquer momento da vida e no ciclo grávido puerperal
houve predomínio do sintoma de esforço, seguido por sintoma misto e de urgência. A existência do
sintoma no puerpério imediato sugere a necessidade de atenção especial por parte do sistema de
saúde e de seus profissionais, a fim de evitar repercussões negativas na saúde da mulher.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-26112006-152852/
Nº de Classificação: 4796
CUNHA, Maria Carolina Belo da. Qualidade do sono em diabéticos do tipo 2. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: A privação do sono pode comprometer a saúde, uma vez que é durante o ciclo sono/vigília
que são produzidos alguns hormônios que desempenham papéis vitais no funcionamento de nosso
organismo. Distúrbios do sono em diabéticos do tipo 2, constituem fatores de risco para o
agravamento do diabetes, pois podem interferir no controle metabólico através da síndrome da
resistência à insulina. A apnéia do sono, insônia, movimentos periódicos das pernas, a higiene do
sono e consumo de substâncias psicoativas são citados em estudos, porém pouco explorados.
Ferramentas vêm sendo utilizadas na investigação acerca do ciclo sono/vigília, dentre eles o diário de
sono, a polissonografia e o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). Este é composto por
sete componentes, onde é avaliada a qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração,
eficiência habitual, distúrbios do sono, uso de medicação para dormir e sonolência diurna. O presente
estudo foi do tipo observacional-transversal. A qualidade do sono foi investigada em 50 diabéticos
pertencentes a um Centro Educativo de Enfermagem para Adultos e Idosos. Para tal, os pacientes
diabéticos do tipo 2, após assinatura do termo de consentimento, foram submetidos a uma avaliação
cognitiva inicial, através do exame do estado mental, para descartar demência. Foi aplicado um
instrumento que avalia a qualidade do sono, denominado Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh
(PSQI) e um instrumento para levantar variáveis demográficas e clínicas. A maioria dos participantes
era do sexo feminino, casados, com 4 anos de estudo em média, não trabalha e possui renda mensal
de 2 salários mínimos. Em relação às variáveis clínicas, 38% apresentam tempo de diagnóstico de
diabetes superior a dez anos, 70% são hipertensos, 36% apresentaram valores de Hemoglobina
A1c>7%, 72% com nictúria, 85% IMC equivalente à obesidade e 22% usam medicação para dormir.
Os componentes do PSQI foram detalhados separadamente e obtido o escore global, sendo que (26)
52% apresentaram escores que indicam qualidade do sono ruim. A relação dos escores obtidos no
PSQI com algumas variáveis foi realizada, e identificamos que aqueles com tempo de diagnóstico
superior a 10 anos e aqueles com hipertensão, possuíam pior qualidade do sono. A nictúria parece
não ter corroborado para uma qualidade do sono ruim. Para aqueles com valores de Hemoglobina
A1c >7%, a qualidade do sono foi pior. Entre os que usam medicação para dormir e os que
apresentaram IMC normal, a qualidade do sono mostrou-se pior. Os achados desta investigação
reforçam a relevância da temática, pois não existem instrumentos específicos para a avaliação do
sono do diabético do tipo 2, informações precisas acerca das conseqüências da privação do sono em
indivíduos diabéticos do tipo 2, dificultando afirmações acerca da qualidade do sono do diabético.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11092006-172651/
Nº de Classificação: 4797
FERREIRA, Enéas. Adaptação cultural da "Burn Specific Health Scale-Revised" (BSHS-R):
versão para brasileiros que sofreram queimaduras. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: A avaliação do estado de saúde percebido pelas pessoas que sofreram queimaduras tem
sido realizada com instrumentos específicos como a “Burn Specific Health Scale - Revised” (BSHSR). Alguns pesquisadores têm utilizado a BSHS-R como medida da qualidade de vida relacionada à
saúde. Ela é composta por 31 itens divididos em seis subescalas (Habilidades para funções simples,
Sensibilidade da pele, Tratamento, Trabalho, Afeto/imagem corporal e Relações interpessoais). O
presente estudo teve como objetivos: adaptar a BSHS-R para a língua portuguesa; avaliar a validade
(face, constructo) e a confiabilidade da versão adaptada em uma amostra de brasileiros que sofreram
queimaduras. O processo de adaptação seguiu os seguintes passos metodológicos: tradução da
BSHS-R para a língua portuguesa; avaliação por um Comitê de Juízes; “backtranslation” da versão
para o inglês, comparação das duas versões em inglês; análise semântica dos itens; pré-teste da
versão adaptada e aplicação da versão final em português em sujeitos que sofreram queimaduras.
Participaram do estudo 82 sujeitos que haviam sido internados na Unidade de Queimados do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Constatamos predomínio de indivíduos do
sexo masculino (56/82; 68,3%), casados (52/82; 63,4%), com idade entre 18 e 78 anos (média = 38,5;
DP = 13,9) e baixa escolaridade (47,6%, com primeiro grau incompleto ou analfabeto). A área média
de superfície corporal queimada foi de 19,3%; 24,4% dos casos apresentaram queimaduras de 3º
grau típico e 63,4% queimaduras mescladas de 2º e 3º graus. O tempo de recuperação após a alta
variou de 17 dias a 6 anos, sendo que 67,9% dos entrevistados apresentavam queimaduras há
menos de 1 ano. Todos apresentavam seqüelas, sendo que 53 (64,6%) sujeitos tinham seqüelas
tanto estéticas quanto funcionais. Na BSHS-R, as respostas variam de 1 a 5 e o intervalo possível,
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para a soma dos 31 itens varia de 31 a 155, sendo que quanto maior o valor, melhor a avaliação do
estado de saúde. Obtivemos média de escores altos para cada um dos 31 itens da escala (3,8 + 0,8)
e uma média total do instrumento de 119,4 + 24,6. Para a análise da validade de constructo,
verificamos a confirmação das nossas hipóteses para a convergência entre a BSHS-R e a autoestima e divergência entre a BSHS-R e depressão. Foram observadas correlações positivas e
moderadas entre auto-estima e Afeto e imagem corporal e Relações interpessoais. Com relação às
correlações inversas entre a medida de depressão e os domínios da BSHS-R, obtivemos correlações
moderadas com: Sensibilidade da pele e Relações interpessoais e correlação alta com: Afeto e
imagem corporal. Para a análise da confiabilidade da versão adaptada, a aplicação de testes de
avaliação da consistência interna, representada pelo alfa de Cronbach, mostrou resultado
estatisticamente significante, obtendo-se alfa igual a 0,94 para o instrumento como um todo e valores
que variaram de 0,74 a 0,94 entre os domínios. Diante dos resultados podemos concluir que a versão
adaptada para o português da BSHS-R mostrou atender os critérios de validade e confiabilidade
exigidos para um instrumento de avaliação do estado de saúde, mantendo as propriedades da versão
original.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11092006-153741/
Nº de Classificação: 4798
MONZANI, Aline Aparecida Silva. A ponta do iceberg: o método de notificação de erros de
medicação em um hospital geral privado no Município de Campinas-SP. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Observações realizadas na prática de enfermagem indicam que erros na administração de
medicamentos são passíveis de ocorrer e, de fato ocorrem. Como causas têm-se, entre outras, a
sobrecarga de trabalho da equipe de enfermagem, o conhecimento insuficiente sobre os
medicamentos, número elevado de medicamentos lançados no mercado anualmente, a qualidade
das prescrições médicas, enfim, falhas no sistema de medicação de uma maneira geral. Uma forma
de diminuir os erros de medicação é a sua notificação, o que permite o estudo das suas causas,
podendo então preveni-los. Desta forma, este estudo foi desenvolvido com os seguintes objetivos:
descrever e analisar os erros de medicação notificados em um Hospital Geral Privado no município
de Campinas-SP e o relatório de ocorrências utilizado por esta instituição e, propor um relatório de
erros de medicação. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, retrospectivo e longitudinal, que
foi dividido em duas fases: na primeira foi realizada a análise dos erros de medicação ocorridos e na
segunda fase a entrevista com os profissionais. Foram analisados 39 erros de medicação no período
de janeiro de 1999 a dezembro de 2005, onde 13 (33,3%) estavam relacionados à administração de
medicamento não prescrito e 10 (25,6%) a erros de omissão. A entrevista foi realizada com 64
profissionais e destes, 45 (70,3%) não conhecem o relatório de ocorrências utilizado na instituição.
Dos 19 (29,7%) profissionais que o conhecem, todos o consideram adequado para o relato dos erros
de medicação, além disso, 30 (46,9%) profissionais acreditam que os erros de medicação são
notificados na instituição. Entretanto com o número de erros notificados em um período de 6 anos,
ficou claro que a subnotificação é uma realidade vivenciada pela instituição. Desta forma, foi proposto
um modelo de relatório de notificação de erros, estruturado de acordo com dados da literatura e de
órgãos e instituições governamentais. Conclui-se que os profissionais da instituição não têm
conhecimento da situação atual vivenciada pela instituição com relação aos erros de medicação e à
subnotificação destes erros. Além disso, o relatório de ocorrências da instituição está incompleto,
necessita ser revisado e divulgado dentro da instituição a fim de envolver toda a equipe
multidisciplinar, aumentar o número de erros relatados e desta forma, implementar estratégias de
ação para evitar novos erros e, consequentemente, aumentar a segurança dos pacientes e a
qualidade da assistência prestada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16082006-223547/
Nº de Classificação: 4799
FIORATI, Regina Célia. Acompanhamento terapeutico: uma estratégia terapêutica em uma unidade
de internação psiquiátrica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
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RESUMO: A pesquisa realizada visa a elaboração de uma proposta de implementação da prática do
Acompanhamento Terapêutico para pacientes com quadro psicótico agudo, internados no Setor de
Agudos Masculino do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto. A proposta de implementação dessa
estratégia terapêutica foi apresentada como uma resposta a determinadas problemáticas
apresentadas por alguns usuários do serviço, tais como: dificuldade de integração em serviço
ambulatorial, alto número de reinternações hospitalares e necessidade de inclusão social. Para tanto,
teve como objetivos específicos caracterizar os usuários que necessitaram do Acompanhamento
Terapêutico e os problemas vivenciados no processo, relacionar os fatores que levaram a indicação
dessa prática para determinados pacientes e identificar as dificuldades apresentadas no curso dos
atendimentos. A partir de revisão bibliográfica da temática do Acompanhamento Terapêutico
situamos essa prática como importante para a inclusão social de pessoas com transtornos mentais,
tendo em vista os referenciais teóricos da reabilitação psicossocial. Trata-se de um estudo de caso,
exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa dos dados. Coletamos os dados a partir de dez
casos atendidos, durante o período de oito meses, relatórios contidos em prontuários dos pacientes e
reuniões de equipe e de família, os quais foram registrados em um diário de campo. A partir da
análise dos dados, verificamos que as dificuldades sentidas ocorreram nas áreas familiares, redes
sociais e nas esferas institucionais dos serviços. Assim, concluímos com a elaboração de uma
proposta de implementação dessa técnica no programa terapêutico desse setor de tratamento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-04092006-152254/
Nº de Classificação: 4800
BARBOSA, Guilherme Rodrigues. Atividade física e doença arterial coronariana: revisando a
literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura nacional e internacional, no
período de 2000 a 2005, que teve como objetivo evidenciar a contribuição da atividade física na
prevenção primária da doença arterial coronariana (DAC). Os artigos foram capturados nas bases de
dados PubMed (incluindo MEDLINE) e LILACS, utilizando-se descritores relacionados à intervenção,
ao enfoque, à morbidade e aos fatores de risco. Vinte e dois artigos atenderam aos critérios de
inclusão deste trabalho e constituíram a amostra. Para a organização dos dados, foi utilizado um
instrumento que registrou as informações essenciais dos artigos: título; fonte (dados da revista);
número da busca e do resumo; autor(es); país; ano; local do estudo; objetivos; sujeitos e período da
pesquisa; método e o que foi analisado; tipo de intervenção e responsável pela mesma; resultados
efetivos; conclusões do autor; limitações citadas pelo autor e comentários sobre o estudo. Os
resultados foram apresentados em categorias de acordo com o desenho metodológico do artigo, com
os objetivos, com a forma de descrição e mensuração da atividade física e com o conteúdo das
publicações. Foram notadas semelhanças nestes aspectos entre os artigos de mesmo desenho
metodológico. Doze artigos foram categorizados como estudos prospectivos, sete como de corte
transversal e três foram os estudos retrospectivos. A maioria dos estudos utilizou questionários do
tipo recordatório para avaliar o nível de atividade física realizada no trabalho e no lazer, fazendo
correlação entre o nível e o tipo de atividade. Os benefícios das atividades aeróbicas foram os mais
descritos, ainda que o exercício resistido tenha sido abordado em dois artigos. Apesar de alguns
estudos terem enfocado apenas a mensuração do nível de atividade física, a maioria dos artigos
apresentou correlação entre a prática de atividade física e a redução do risco coronariano,
contribuindo para prevenir a DAC. Não houve consenso, ainda que a maioria dos estudos tenha
abordado o assunto, quanto ao nível e ao tipo de atividade física que promove o melhor efeito
preventivo. Consideramos que poderia ter sido utilizado um descritor mais específico do que
“atividade física” para buscar os artigos, visando-se a atingir os objetivos propostos. Este estudo
evidencia a contribuição benéfica da atividade física na prevenção primária da DAC, atuando nos
seus fatores de risco. Além disso, há necessidade de considerar a atividade física como uma prática
corporal orientada pelas necessidades individuais e implementada de acordo com as realidades
locais, podendo ser uma ferramenta-chave ao lidar com o indivíduo portador de DAC.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-28082006-204455/
Nº de Classificação: 4801
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FERNANDES, Luciana Magnani. Efeitos de intervenções educativas no conhecimento e práticas
de profissionais de enfermagem e na incidência de úlcera de pressão em centro de terapia
intensiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 215 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: O desenvolvimento de úlceras de pressão em pacientes hospitalizados é um grande
problema de saúde que envolve vários fatores relacionados com o paciente e com o meio externo. A
prática baseada em evidências torna-se uma proposta eficaz na adoção de medidas para a prática
clínica que promovam a melhoria da qualidade do cuidado. Esta pesquisa foi desenvolvida com os
objetivos de avaliar os efeitos de intervenções educativas no conhecimento dos profissionais de
enfermagem em Centro de Terapia Intensiva, nas medidas de prevenção utilizadas em sua prática
clínica e nas taxas de incidência de úlcera de pressão e avaliar os fatores de risco presentes nos
pacientes e a adequação das ações realizadas pela equipe de enfermagem. Foi desenvolvida em um
Centro de Terapia Intensiva de um hospital universitário, de nível terciário e de grande porte no
interior do Estado de São Paulo. O caminho metodológico foi construído considerando as fases do
processo de adoção de uma inovação proposta por Rogers. Foram realizadas intervenções
educativas junto à equipe de enfermagem visando à persuasão para a adoção de inovações para
prevenção de úlceras de pressão baseadas em evidências. Para avaliar os efeitos das intervenções
educativas, foram conduzidos três estudos na fase pré-intervenção e repetidos na fase pósintervenção. No primeiro estudo, buscou-se identificar o nível de conhecimento dos profissionais da
equipe de enfermagem sobre a úlcera de pressão e medidas de prevenção por meio de instrumento
que continha questões fechadas. No segundo estudo, foi identificada a prática clínica adotada pela
equipe de enfermagem para a prevenção de úlcera de pressão, por meio de observação não
participativa. O terceiro estudo tratou da identificação da taxa de incidência de úlcera de pressão em
pacientes internados no CTI e dos fatores de risco relacionados a esses. Os resultados evidenciaram
que a intervenção educativa influenciou no conhecimento dos profissionais da equipe de enfermagem
e em alguns aspectos de suas práticas clínicas referentes aos cuidados de prevenção, porém, não
influenciou na incidência de úlcera de pressão, que foi de 62,5% nas fases pré e pós-intervenção. As
variáveis estudadas associadas ao desenvolvimento de úlceras de pressão foram os escores das
Escalas de Braden e Glasgow e tempo de internação do paciente. Destaca-se a pouca participação
dos enfermeiros nos cuidados básicos de higiene e avaliação do paciente. Alguns pontos importantes
devem ter maior atenção dos enfermeiros e ter maior enfoque em programas educacionais. São eles:
cuidados básicos de higiene; intensificação dos cuidados de prevenção, especialmente mobilização
do paciente; adoção de instrumentos para avaliação do risco para o desenvolvimento de úlcera de
pressão; realização de programas educacionais periódicos, enfocando a prevenção e adoção de
estratégias para monitoramento do problema. Considerando os aspectos da prevenção de úlceras de
pressão, uma prática criteriosa e de qualidade deve ser prioritária, utilizando-se estratégias que
possam envolver a instituição e a equipe multidisciplinar que atua no CTI.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-31082006-164028/
Nº de Classificação: 4802
SILVA, Angela Rosa da. Parada cardiorrespiratória em unidades de internação: vivências do
enfermeiro. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 192 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Celia Barcellos
RESUMO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma intercorrência inesperada em diversos
momentos, constituindo grave ameaça à vida das pessoas, principalmente das que sofrem um
colapso não-presenciado e dos pacientes/clientes hospitalizados em estado crítico. Neste estudo, sob
a luz da pesquisa qualitativa, fazendo uso da técnica do incidente crítico (TIC), foram entrevistados 30
enfermeiros de unidades de internação clínicas de um hospital universitário do interior do Estado de
São Paulo, a fim de se estabelecer as exigências críticas no atendimento à PCR em unidades de
internação neste hospital, através da vivência de enfermeiros durante as manobras de ressuscitação
cardiopulmonar (RCP), identificando os incidentes críticos positivos e/ou negativos durante esse
atendimento, além das ocorrências iatrogênicas durante as manobras de RCP. Os dados coletados
foram categorizados segundo as situações secundárias, uma vez que determinamos que a situação
principal era a ocorrência da PCR, os comportamentos e as conseqüências decorrentes das diversas
situações. Nas situações secundárias encontramos as seguintes categorias: estado e/ou condições
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clínicas do paciente/cliente; habilidades técnicas inerentes à profissão; conhecimento ou não acerca
da PCR; identificação e reconhecimento (ou desconhecimento) do local de trabalho; condições dos
materiais e equipamentos; capacitação e treinamento; e circunstâncias adversas. Relacionado aos
comportamentos positivos, destacamos as seguintes categorias: vivendo a sistematização no
atendimento à PCR; a questão dos materiais; e estabelecendo funções durante o atendimento à
PCR. Já, quanto aos comportamentos negativos, podemos destacar as seguintes categorias:
vivenciando a falta (ou ausência) da sistematização no atendimento à PCR; convivendo com as
dificuldades técnicas; o ambiente situacional; materiais: é difícil conhecer a sua importância?; vivendo
as ocorrências adversas; e estabelecer funções: lidando com prioridades. Uma vez selecionadas as
situações secundárias, os comportamentos positivos e os comportamentos negativos, pudemos
categorizar as conseqüências imediatas ao paciente/cliente; na categoria que traz as conseqüências
positivas temos: restabelecimento das funções vitais; como categorias com conseqüências negativas
ao paciente/cliente temos: até que ponto a RCP ajuda o paciente/cliente e sua família? e óbito.
Avaliando as conseqüências positivas para a equipe de enfermagem temos a categoria: salvar vidas:
o que isso proporciona ao profissional de enfermagem? E como categoria abrangendo as
conseqüências negativas para esses profissionais temos: fazer parte da equipe de enfermagemr é
saber lidar com o sofrimento. A partir dos incidentes críticos identificados, pode-se estabelecer as
exigências críticas no atendimento à PCR no local de estudo e, ressaltar que para um bom
desempenho no atendimento à PCR é necessário rapidez, eficiência, conhecimento técnico-científico
e habilidade técnica por parte de toda a equipe que realiza esse atendimento. Além disso, identificase a necessidade de infra-estrutura adequada, trabalho harmônico e sincronizado entre todos os
profissionais, visando o restabelecimento da vida, a limitação do sofrimento, a recuperação do
paciente/cliente e a ocorrência mínima de seqüelas. A partir do momento em que esses requisitos
não são atendidos, os riscos tornam-se evidentes, as ocorrências iatrogênicas freqüentes e a
segurança do paciente/cliente, seriamente comprometida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082006-160807/
Nº de Classificação: 4803
CARVALHO, Fernanda Loureiro de. O impacto da queimadura e a experiência do familiar frente
ao processo de hospitalização. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Este estudo teve como objetivos compreender o impacto do trauma resultante da
queimadura e do processo de hospitalização sobre a dinâmica familiar e identificar a percepção dos
familiares de pacientes adultos ou crianças sobre a participação durante a internação de um de seus
membros em uma Unidade de Queimados. O Modelo Calgary de Avaliação da Família foi utilizado
como referencial teórico-metodológico na condução desta pesquisa. Os dados foram coletados e
analisados utilizando-se a estratégia de estudo de caso. Para a coleta dos dados foram utilizadas as
técnicas de entrevista semi-estruturada e observação direta. Participaram do estudo vinte e um
familiares adultos (maiores de 18 anos, independente do gênero) que permaneceram na Unidade de
Queimados do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto visitando ou
acompanhando o membro da família que sofreu queimadura, durante as duas últimas fases de
recuperação psicológica (subaguda e crônica) do paciente, no período de maio a novembro de 2005.
Esses familiares foram submetidos à entrevista semi-estruturada de acordo com um roteiro de coleta
e registro de dados, elaborado considerando-se a abordagem sistêmica e as categorias para
avaliação da família apresentadas no Modelo Calgary de Avaliação da Família. Também foram
elaborados o genograma e ecomapa de cada família, os quais possibilitaram compreender a estrutura
da família e representar suas relações com sistemas maiores, mostrando os recursos que essas
famílias dispõem. A análise dos dados foi conduzida considerando-se três fases inter-relacionadas, a
saber: redução dos dados, apresentação (codificação e categorização), delineamento das conclusões
e verificação. Nos resultados foram identificados dois temas: alterações na dinâmica familiar pelo
impacto do trauma pela queimadura e frente ao processo da hospitalização, e participação dos
visitantes e acompanhantes no cuidado na Unidade de Queimados. A partir do trauma pela
queimadura e da hospitalização, os familiares vivenciam um período de crise com reflexo sobre seu
estado físico e emocional, sobre seus relacionamentos ou intensificação de conflitos pré-existentes e
na rotina, em relação à vida diária, à administração dos recursos financeiros e ao trabalho. Os
familiares sentem necessidade de acolhimento no período em que permanecem
visitando/acompanhando o paciente na Unidade de forma a se fortalecerem para enfrentar a situação
e participar do cuidado. A disponibilidade para estar com o paciente no hospital conversando,
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oferecendo carinho, participando do cuidado constitui recurso de apoio no que tange ao oferecimento
de segurança, estímulo para a continuidade do tratamento e diminuição do sofrimento físico e
psicológico da pessoa que sofreu queimadura.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-01092006-161604/
Nº de Classificação: 4804
LEITE, Karina Fonseca de Souza. O organização hospitalar e o gerenciamento de resíduos de
uma instituição privada. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVISAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Esta pesquisa analisa as mudanças organizacionais e administrativas de um hospital
privado do interior paulista frente ao gerenciamento dos seus resíduos. Trata-se de um estudo de
caso exploratório com abordagem quali-quantitativa, tendo como objetivos descrever os aspectos
organizacionais e técnico-operacionais do gerenciamento dos resíduos; descrever as ações
desenvolvidas para a implantação do Programa de Segregação e Reciclagem de Resíduos-PSRR;
apontar os desafios enfrentados e sua superação; bem como os benefícios e inovações decorridos
desta implementação. A coleta de dados foi realizada através da observação não participante da
infra-estrutura e do trajeto dos resíduos, utilizando-se de questionário aplicado aos membros da
Comissão do PSRR do hospital em estudo. Como resultados encontramos a caracterização do
gerenciamento dos resíduos em todas as etapas do manejo e a descrição documentada das ações
envolvidas em tal processo. Com base nos dados coletados por meio dos questionários identificamos
a trajetória e as ações desenvolvidas para a implantação do projeto proposto na instituição; as
estratégias utilizadas para sensibilização das pessoas e valorização dessa proposta; os passos
percorridos para a capacitação dos envolvidos; os desafios enfrentados e a sua superação e, os
benefícios e inovações decorridos da implementação do trabalho. Observamos a necessidade de
estudos que apontem a importância do incentivo às instituições de saúde no entendimento dos
benefícios de se implantar programas de gerenciamento de resíduos visando não apenas as
condutas apropriadas ao manejo dos resíduos, mas também aos aspectos da valorização do trabalho
inerente ao PSRR por parte da comunidade hospitalar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23102006-171747/
Nº de Classificação: 4805
ORTIZ, Maria Carolina Alves. Experiências de pais de crianças e adolescentes, após o término
do tratamento de câncer: subsídios para o cuidado de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Garcia de
RESUMO: Com avanços na terapêutica, no diagnóstico precoce e nos estudos cooperativos, a
sobrevida de crianças e adolescentes com câncer tem aumentado. A Sociedade Americana de
Enfermagem Oncológica indica como prioridade, para o período de 2005-2009, pesquisas sobre os
efeitos tardios do tratamento e qualidade de vida dos sobreviventes. Buscando contribuir com esta
discussão, o objetivo do presente estudo é compreender como os pais e outros familiares de crianças
e adolescentes com câncer percebem e vivenciam a experiência do término do tratamento. O estudo
é de natureza descritivo-exploratória, com abordagem metodológica qualitativa. Foram selecionadas
10 famílias cujos filhos completaram a terapia de câncer e concordaram em participar do estudo. As
técnicas de coleta de dados foram a entrevista no domicílio, a observação e o prontuário médico. Na
análise, os dados foram organizados ao redor de três temas: a memória - o que foi vivido; o presente
- o que se vive e o futuro - o que há de ser. Ao descrevermos a experiência dos pais e demais
familiares da criança e do adolescente, sobre término do tratamento do câncer, pudemos evidenciar a
vitalidade dos participantes de sobreviver ao tratamento e a tenuidade de viver após ele. O estudo
mostrou que os pais e familiares começaram a resgatar o momento interrompido pelo diagnóstico e
terapêutica, fizeram um movimento de reestruturação de suas vidas, porém, com cautela. Projetaram
um futuro de vida com otimismo, mas permeado pelo medo e incerteza. Os resultados do estudo
possibilitaram identificar, no cotidiano das famílias, aspectos que necessitam de intervenção,
objetivando a melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e da própria família com o
término do tratamento.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18092006-165431/
Nº de Classificação: 4806
ZANETTI, Ana Carolina Guidorizzi. A família e o processo de adoecimento do portador de
esquizofrenia: um estudo de caso etnográfico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: Na atualidade, a esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde pública e afeta,
além dos pacientes, os seus familiares, causando inúmeros prejuízos funcionais e sociais. A
esquizofrenia é definida como uma doença que afeta a zona central do eu e altera toda a estrutura
vivencial da pessoa. O esquizofrênico representa o estereótipo do louco, um indivíduo que produz
grande estranheza social devido ao seu desprezo para com a realidade reconhecida. Cada grupo
social define a esquizofrenia de acordo com seus conhecimentos, crenças e ações específicas. A
família tem um lugar e função central na vida dos portadores de esquizofrenia. A confirmação do
diagnóstico e o início da doença constituem alguns dos fatores que geram inúmeras mudanças no
contexto familiar. Assim, constituiu-se objeto deste estudo apreender o sentido dado pela família
acerca do processo de adoecimento do portador de esquizofrenia e os mecanismos para lidar com a
doença. Trata-se de um estudo de caso etnográfico, fundamentado no referencial da teoria sistêmica
familiar e da antropologia médica, realizado no período de agosto a dezembro de 2005. Participaram
do estudo uma família composta por pai, mãe, cinco filhos, dos quais quatro são portadores de
esquizofrenia, em seguimento no Núcleo de Saúde Mental do Centro de Saúde Escola da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os dados foram obtidos por meio da
observação, análise dos prontuários, registros no diário de campo e entrevistas gravadas realizadas
com a família, em sua maioria, no domicílio. Para a apresentação dos dados utilizamos o genograma,
história familiar, análise do sistema familiar e descrição das categorias obtidas nas entrevistas. A
partir da construção do genograma, pode-se conhecer a estrutura interna da família. A análise do
sistema familiar permitiu descrever além da estrutura, seu funcionamento e desenvolvimento. As
entrevistas foram transcritas e submetidas a uma análise de conteúdo latente. A análise das
entrevistas permitiu identificar sete categorias temáticas relacionadas ao sentido dado ao processo de
adoecimento e aos mecanismos de enfrentamento da família. As categorias referem-se às
representações sobre o normal e o patológico, as representações do termo esquizofrenia, as
explicações para a doença, o impacto relacionado ao sofrimento, à sobrecarga, ao isolamento social
e às tarefas da cuidadora, às modificações no relacionamento familiar, o tratamento e a cura. Para a
família em estudo, o adoecimento dos filhos causou um rompimento em sua trajetória de vida. O
impacto da esquizofrenia foi revelado pelos familiares mediante a manifestação de sentimentos de
tristeza, isolamento social e sobrecarga. Os resultados nos levam a considerar que a assistência ao
doente mental constitui um desafio para os profissionais de saúde. Torna-se necessário e urgente
incluir a família como unidade de cuidado, além de garantir a manutenção do tratamento
farmacológico e a reabilitação psicossocial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15092006-162737/
Nº de Classificação: 4807
FERRI, Sonia Mara Neves. Tecnologias leves como geradoras de satisfação em usuários de
uma unidade de saúde da família: elemento analisador da qualidade do cuidado prestado?.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: A avaliação do cuidado prestado por uma equipe de saúde da família a uma população
adscrita constitui-se o foco desta investigação. O objetivo foi avaliar a qualidade da assistência
prestada no serviço selecionado, enfocando a satisfação dos usuários, a partir das Tecnologias
Leves; bem como, analisar aspectos da assistência, produtores de satisfação e de insatisfação dos
usuários do serviço de saúde, no que diz respeito ao vínculo, responsabilização, resolubilidade,
expectativas, relacionamentos, conforto e acesso, como também, identificar recomendações para
intervenções no serviço de saúde em estudo, a partir da produção de satisfação e insatisfação da
população adstrita. Tomamos por pressuposto que os serviços de saúde precisam dispor de recursos
tecnológicos para resolver problemas de ordem biológica, no entanto estes serão insuficientes para a
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qualidade, se também não houver a preocupação de estabelecer uma forma de relação diferenciada
do trabalhador de saúde para com o usuário. Os sujeitos da pesquisa foram usuários e não-usuários
do serviço, sendo o material empírico coletado pela técnica da entrevista semi-estruturada. Na
análise quantitativa, recorremos ao software Epi info, levando-se em conta as variáveis relacionadas
à caracterização geral dos sujeitos da área da pesquisa para realizar a análise. Para os dados
qualitativos, procedemos à ordenação dos dados pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC,
sendo no processo identificados quatro grandes temas: “As Expectativas”, “A Realidade que Temos”,
“Produção de Tecnologias Leves”, “As Sugestões”. Destacamos com relevância a importância
atribuída pelos usuários às Tecnologias Leves, e ainda, a necessidade de se investir em diminuir o
tempo de espera para exames, consultas e encaminhamentos. O acesso a medicamento e à atenção
odontológica no próprio Núcleo da Saúde da Família, também foi destacado como necessário por
esses usuários. Porém, ainda fica evidente que é preciso investir muito em diversas estratégias que
possibilitem a reflexão acerca da compreensão do processo saúde/doença e outras formas de
concebê-lo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14122006-164539/
Nº de Classificação: 4808
SOUSA, Gisele de. Uso de adoçantes e alimentos dietéticos por pessoas diabéticas. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 67 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: O impacto do diabetes mellitus como sério problema de saúde pública está no fato de que
a maioria das complicações crônicas inerentes a doença é incapacitante para a realização das
atividades diárias e produtivas, compromete a qualidade de vida e é onerosa para o sistema de
saúde. A terapia nutricional é parte fundamental do cuidado do diabetes e tem como principal alvo
manter a glicemia mais próxima possível do valor normal, balanceando dieta, medicamentos e
exercício físico. É comum o uso de adoçantes dietéticos em substituição ao açúcar por pessoas com
diabetes, pois possuem alto poder adoçante conferindo ao alimento pouca ou nenhuma caloria. O
presente estudo tem como objetivo investigar o uso de adoçantes e alimentos dietéticos por pessoas
diabéticas cadastradas em um Serviço de Medicina Preventiva – SEMPRE do interior do Estado de
São Paulo. Para tanto, os dados foram obtidos por meio de um questionário composto de variáveis
sócio-demográficas, variáveis relacionadas à doença e referentes ao consumo de adoçantes e
alimentos dietéticos. Os dados foram registrados em planilhas construídas no MS Excel e a análise
estatística foi realizada através do programa SPSS. A coleta de dados ocorreu nos meses de
novembro e dezembro de 2005. Participaram do estudo 65 pessoas diabéticas, sendo 57 (87,7%) do
tipo 2 e 5 (7,7%) do tipo 1. Respondem aos objetivos específicos deste estudo os seguintes
resultados: houve predomínio de usuários do sexo feminino, idosos, casados, com ensino superior
completo e renda familiar elevada. O tempo de diagnóstico médio foi de 13,9 anos. Quanto ao
conhecimento acerca da doença, as respostas mais freqüentes foram: diabetes como excesso de
açúcar no sangue e defeito do pâncreas para produzir quantidade adequada de insulina. Constatouse consumo maior de aspartame em relação a outros edulcorantes. O fator que mais influenciou os
usuários na escolha do adoçante foi o sabor. Verificou-se que os diabéticos deste estudo controlam a
quantidade de seu adoçante no momento do uso. O refrigerante dietético é o produto dietético mais
consumido pelos entrevistados, seguido pela gelatina. Alguns fatores que interferem no uso de
adoçantes e alimentos dietéticos para esta população são: informações incorretas a respeito de tais
produtos, preferência pelo sabor doce e a desconfiança e custo elevado dos alimentos dietéticos
industrializados. Conclui-se que são necessários maiores esclarecimentos às pessoas diabéticas
quanto ao uso de adoçantes e alimentos dietéticos, através de informações nutricionais mais
completas nos rótulos destes produtos e por intermédio da orientação por parte dos profissionais de
saúde que acompanham essas pessoas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05022007-161856/
Nº de Classificação: 4809
VILA, Vanessa da Silva Carvalho. O significado de qualidade de vida: perspectivas de indivíduos
revascularizados e de seus familiares. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
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RESUMO: O objetivo desse estudo etnográfico foi descrever a realidade social vivenciada por
pessoas durante o período de reabilitação da cirurgia de revascularização do miocárdio, para
compreender os significados da experiência da enfermidade e da qualidade de vida. Os referenciais
teóricos foram a antropologia interpretativa e o modelo conceitual de qualidade de vida do Centre for
Health Promotion. Participaram do estudo onze sujeitos que realizaram a cirurgia em uma instituição
filantrópica, na cidade de Goiânia, Goiás, e dez familiares. Para coleta de dados realizou-se
observações diretas e entrevistas semi-estruturadas no domicílio dos participantes. A partir da análise
e interpretação dos dados, constatou-se que os sentidos atribuídos pelos participantes à experiência
do problema cardíaco e da cirurgia de revascularização do miocárdio estão relacionados à surpresa
ao saber que o problema era no coração, ao medo da morte, à entrega da vida nas mãos de Deus e à
conformação, pois sem a cirurgia não seria possível sobreviver. As explicações para a doença
relacionaram-se a causas psicossociais, comportamentais, sobrenaturais e à presença de outras
condições crônicas de saúde. Mencionaram que, apesar das conseqüências (difícil retorno ao
trabalho, necessidade de adotar um novo estilo de vida, dependência de familiares; necessidade de
tomar medicamento), a cirurgia trouxe a possibilidade de sobreviver e aliviar sintomas. Para os
participantes, qualidade de vida significa ter saúde, trabalho e harmonia familiar. Essas foram
consideradas as dimensões importantes para uma vida “tranqüila e feliz”. Considerando-se o modelo
conceitual de qualidade de vida, observou-se que a dimensão “ser” relacionou-se a ter saúde do
ponto de vista físico (alimentar bem, dormir, não sentir dor), psicológico (paz) e espiritual (ter fé em
Deus). Na dimensão “pertencer”, os participantes mencionaram o trabalho relacionado aos cuidados
da família e, principalmente, o trabalho que envolve o desenvolvimento social e que gera condições
financeiras para promover o desenvolvimento pessoal, a independência, o lazer e o bem-estar físico.
A dimensão “tornar-se” envolveu a harmonia familiar como aspecto importante para o crescimento no
sentido de adaptações às mudanças que aconteceram em decorrência da cirurgia (desemprego,
invalidez, dependência). De um modo geral, apesar de mencionarem que não estão satisfeitos com
todas essas dimensões, as pessoas afirmam que são felizes, pois consideram que não podem
reclamar do que têm apesar de tudo. O significado de qualidade de vida é construído a partir da interrelação entre essas dimensões, resultando no tema: qualidade de vida - ser feliz à medida do
possível. Conclui-se que a compreensão do processo saúde e doença é permeada por subjetividade
e o grande desafio para a busca de soluções e implementação de ações em saúde que tenham como
objetivo promover saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A compreensão da experiência
da doença e do significado de qualidade de vida contribui para que pesquisadores, profissionais que
cuidam de seres humanos, com ou sem incapacidades ou uma condição crônica de saúde, possam
repensar sua prática e, então, buscar modelos de atenção à saúde mais integralizadores em que a
alteridade, o humanismo e a individualidade sejam aspectos valorizados e norteadores de suas
ações.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17012007-170807/
Nº de Classificação: 4810
GRATÃO, Aline Cristina Martins. Demanda do cuidador familiar com idoso demenciado. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo caracterizar os cuidadores familiares de idosos
demenciados, bem como identificar a demanda de cuidados prestados e relacionar ao estagiamento
da demência. Trata-se de um estudo observacional e seccional, realizado no período de 2001 a 2002.
A amostra da investigação constou de 104 idosos demenciados, com idade de 60 anos ou mais,
residentes na zona urbana de Ribeirão Preto-SP, atendidos em um ambulatório terciário de um
hospital governamental e 90 cuidadores familiares. Foram consultados prontuários e após, realizadas
visitas domiciliares para aplicação de um instrumento de avaliação multidimensional do estado
funcional do idoso e um questionário estruturado com perguntas fechadas relativas aos cuidadores.
Os resultados evidenciaram que 66,3% dos idosos eram do sexo feminino, com média de 75,5 anos.
O nível educacional correspondeu a 47,1% dos idosos com até 4 anos de escolaridade, os
analfabetos e os que aprenderam ler informalmente somaram 35,5%. O estagiamento da demência
foi classificado, previamente no prontuário médico, representando 27,9% demência grave; 22,1%
demência moderada; 27,9% demência leve, 6,4% questionável e 15,4% não haviam sido
classificados. Evidenciou-se que, dos 104 idosos, 90 tinham cuidadores, representados por 80% do
sexo feminino, a maioria familiar: filha, esposa e nora. A idade média foi de 52,3 anos de idade. O
tempo dedicado ao cuidar representou 15,10horas/dia. Quanto à ajuda recebida do suporte informal,
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a maioria não recebe ajuda ou recebem às vezes. A interferência na vida do cuidador (trabalho,
repouso, lazer, passeios, o cuidar-se) foi proporcional ao agravo da demência, assim como as
respostas referentes ao cansaço físico e emocional. Dos cuidadores, 45,7% relataram que o cuidar
provoca tristeza, enquanto apenas uma pequena parcela dos cuidadores referiu utilizar sistemas de
suporte social formal. As dificuldades nas atividades da vida diária do idoso geram a necessidade de
cuidador. Os dados mostram a grande demanda na atividade de cuidar e conseqüente sobrecarga,
revelando a necessidade urgente de estratégias de suportes formais e informais para os cuidadores
de idosos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-25052007-161750/
Nº de Classificação: 4811
BIAZIN, Damares Tomasin. Avaliação da capacidade funcional pós-trauma em idosos. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 225 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O estudo teve por objetivo avaliar a capacidade funcional de idosos de 60 a 74 anos,
antes do trauma e após 6 meses da alta hospitalar. A pesquisa foi conduzida na linha quantitativa
através de um estudo observacional, transversal, realizado de julho a dezembro de 2004.
Participaram do estudo 121 idosos, residentes na cidade de Londrina, Pr e Região Metropolitana, que
sofreram trauma e foram internados em três hospitais gerais, terciários de Londrina. Após aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa, os dados foram coletados, no domicílio, por meio de entrevistas,
previamente agendadas, com idosos e seus cuidadores, utilizando-se um instrumento de Avaliação
do Perfil Social, Estilo de Vida e Problema de Saúde e a Medida de Independência Funcional (MIF)
para avaliação da capacidade funcional, e a análise utilizada foi a estatística descritiva. Os resultados
evidenciaram que 59,5% dos idosos eram do sexo masculino e 40,5%, do feminino, com uma média
de idade de 67,7 anos, sendo 62,0% casados e 19,8% viúvos. Quanto à escolaridade, 49,6% dos
idosos referiram ter o primário. A maioria (76,8%) deles tem renda proveniente de aposentadoria,
pensão e/ou aluguel e 78,5% têm casa própria. Os traumas sofridos apresentaram a seguinte
distribuição: 62,0% quedas, 25,6% acidentes de transporte e 3,3% agressões e violências. Como
conseqüência ao trauma, tiveram uma a três lesões, sendo que a maioria dos homens apresentou
traumatismos nos membros inferiores, seguidos por outros nos membros superiores; nas mulheres
houve predominância de luxações, entorses e distensões. Após o trauma, 31,4% necessitaram de
cuidadores, sendo a maioria mulher, filha do idoso, casada, com idade entre 61 a 70 anos, sem
remuneração pelo trabalho, sem outra atividade e com moradia junto ao idoso. Dos 121, a maior
parte (51,2%) referiu não ter comorbidade, porém houve a presença de 1, 2 ou 3 e as principais
foram: doença do sistema nervoso, doenças osteomusculares e tecido conjuntivo e doenças do
aparelho geniturinário. Quanto às questionadas, as principais foram: hipertensão arterial, problemas
de visão, tontura, depressão, esquecimento, colesterol elevado, diabetes mellitus, osteoporose,
problemas de audição, artrose, incontinência urinária, obesidade, doenças do coração, perda de
peso, derrame e artrite. A maioria (82,6%) dos idosos referiu fazer uso de medicamentos de 1 até 9,
sendo os tipos mais utilizados: anti-hipertensivos (incluindo os diuréticos), hipoglicemiantes,
analgésicos e antiinflamatórios, cardioterápicos e anticonvulsivantes. O trauma foi fatal para 11
idosos (9,1%), os quais eram totalmente independentes antes do mesmo. Dos 110, que
sobreviveram, a aplicação da MIF mostrou que o trauma causou maior impacto no domínio motor,
com diminuição da capacidade funcional, principalmente nas atividades de autocuidado e locomoção.
Quanto ao nível de dependência dos idosos, foi mais evidente na necessidade de até 25% de
assistência (dependência mínima). No autocuidado, as atividades que passaram a ter maior
dependência, após o trauma, foram no banho e na habilidade de vestir-se abaixo da cintura; na
locomoção, o maior impacto foi sentido na marcha e na capacidade para subir e descer escadas.
Esses dados mostram que os idosos mais jovens, quando sofrem um trauma, podem ter sua
capacidade funcional comprometida, mesmo 6 meses após a ocorrência do evento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26112006-210940/
Nº de Classificação: 4812
SÁ, Elisete Trovão de. Possibilidades e limites de reconstruir a recepção das unidades básicas
de saúde: (re)conhecendo o trabalhador. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: Este estudo analisa a recepção de uma unidade pública de saúde, do primeiro nível de
atenção do Sistema de Saúde de Matão, uma cidade do interior de São Paulo, desde sua área física
até à conformação de seu processo de trabalho. O estudo tem como objetivos específicos
caracterizar as ações desenvolvidas na recepção; e analisar o trabalho dos agentes que operam na
recepção deste posto de saúde buscando compreender os elementos constitutivos do processo de
trabalho (objeto, instrumentos, produto e finalidade) na ótica do trabalhador.Nos apoiamos no
referencial teórico do processo de trabalho, especificamente, com enfoque na saúde, para proceder a
análise dos dados. Trata-se de um estudo de natureza descritiva e de abordagem qualitativa, onde os
trabalhadores da recepção do serviço se constituíram em sujeitos da pesquisa, importantes atores na
conformação das práticas de saúde. Para a coleta de dados, utilizamos a observação livre e a
entrevista semi-estruturada que foram aplicadas em sete trabalhadores que efetivamente
trabalhavam na recepção. Os dados foram organizados conforme a ferramenta metodológica do
Discurso do Sujeito Coletivo, onde buscamos as Expressões Chaves dos depoimentos individuais
com as idéias centrais resgatando a fala social do trabalhador, construíndo os DSCs. A partir dos
conteúdos, elegemos três unidades temáticas: Objeto de Trabalho, Instrumento de Trabalho e
Finalidade do Trabalho, dando origem a sub-temas analisados particularmente. Durante a
conformação desta investigação, em vários momentos, tangenciamos a questão do acolhimento e
buscamos articula-lo sem perder o foco principal do processo de trabalho em saúde.Foi possível,
durante este trajeto, identificar ações parcelares, mecânicas, alienantes que colocam o trabalhador,
como um mero instrumento cumpridor de normas e protocolos, utilizando as tecnologias duras,
resultado da produção de outro trabalhador, considerado segundo os conceitos de Merhy, como
trabalho morto e as tecnologias leve-duras. O trabalho dentro desta unidade é tomado como um
processo dinâmico, carregado de aspectos relacionais implícitos e explícitos e executado como parte
da consulta médica. Identificamos neste estudo, a existência do trabalho que aprisiona, o trabalho
parcelar, a participação cooptada e fragmentada e os trabalhadores que revelaram possibilidades de
implantação de processos que escapem da lógica massificada de pessoas e coisas, trabalhadores
que podem se organizar em coletivos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18012007-164029/
Nº de Classificação: 4813
MIASSO, Adriana Inocenti. "Entre a cruz e a espada": o significado da terapêutica medicamentosa
para a pessoa com transtorno afetivo bipolar, em sua perspectiva e na de seu familiar. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 261 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma condição crônica, caracterizada pela existência
de episódios agudos e recorrentes de alteração patológica do humor, que ocasiona grande impacto
na vida do paciente, reduzindo seu funcionamento e sua qualidade de vida. O uso de medicamentos
consiste em uma realidade necessária ao cotidiano da pessoa com TAB. Este estudo teve como
objetivo compreender o significado da terapêutica medicamentosa para a pessoa com TAB, em sua
perspectiva e na de seu familiar. Dada a natureza do problema, esta investigação utilizou uma
abordagem qualitativa, tendo como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados, à
luz do Interacionismo Simbólico. Participaram do estudo 14 pessoas com TAB que estavam em
acompanhamento em uma Unidade Ambulatorial de Transtornos do Humor de um hospital
universitário e 14 familiares indicados pelas mesmas. A entrevista e observação foram utilizadas
como principais estratégias de obtenção de dados. As entrevistas gravadas, após serem transcritas,
foram codificadas em três etapas: codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. A
análise comparativa dos dados resultou no fenômeno central: “ESTANDO ENTRE A CRUZ E A
ESPADA” em relação à terapêutica medicamentosa. Tal processo foi constituído pela integração
entre categorias no modelo de paradigma de Strauss e Corbin, envolvendo a causa desencadeadora
do fenômeno, o contexto em que o mesmo está inserido, as condições intervenientes, a estratégia de
ação sobre o fenômeno e suas conseqüências. O fenômeno ESTANDO ENTRE A CRUZ E A
ESPADA permitiu compreender que, para pessoas com TAB, existe uma situação de ambivalência
em relação à terapêutica medicamentosa: no início, não reconhecendo o transtorno e, paralelamente,
tomando muitos medicamentos. Como não se percebem doentes, geralmente não identificam motivos
para utilizar medicamentos que lhes impõem como realidade conviver com o preconceito e com as
perdas e limitações impostas tanto pelos seus efeitos colaterais quanto pelos sintomas do transtorno,
sendo freqüente o abandono da terapia medicamentosa. Ao identificar a real necessidade do
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medicamento, evidenciada pela vivência de crises na ausência do mesmo, as pessoas com TAB
percebem-se frente a um dilema entre as duas alternativas de vida em que se constituem a saúde e a
doença. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que depositam no medicamento o símbolo de sanidade,
esse passa a ser a prova concreta e cotidiana de que possuem um transtorno mental e crônico. Este
estudo permitiu, assim, compreender os fatores associados e determinantes da realidade vivenciada
pelas pessoas com TAB em relação à terapêutica medicamentosa, possibilitando um salto na
implementação de estratégias de intervenção nos serviços de saúde direcionadas à qualidade da
assistência a esses pacientes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17012007-164607/
Nº de Classificação: 4814
ABRÃO, Fatima Maria da Silva. Primórdios da enfermagem profissional na cidade do RecifePernambuco: raízes da pré-institucionalização da formação do campo organizacional (1922-1938).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 216 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: Este estudo teve como objeto a pré-institucionalização da Enfermagem profissional na
cidade do Recife, Pernambuco, num dado campo organizacional, cujos antecedentes remontam às
práticas oriundas das formas de organização hospitalar e das formas de organização escolar,
expressas nos discursos dos agentes, tanto no campo da saúde como no da educação. Trata-se de
estudo histórico-social, cujo recorte temporal compreende o período de 1922 a 1938, sendo o marco
inicial o lançamento da pedra fundamental do Hospital do Centenário, ambiente institucional do
estudo. O marco final ocorre com a sua desapropriação. A pesquisa apóia-se principalmente em
fontes primárias, consultando-se periódicos e documentos de importantes acervos institucionais:
Santa Casa de Misericórdia do Recife, Arquivo Público Jordão Emerenciano, Fundação Joaquim
Nabuco, Arquivo Nacional, Biblioteca Pública de Pernambuco, Biblioteca Nacional, Academia Santa
Gertrudes, Memorial de Medicina, Academia de Medicina, Mosteiro de São Bento de Olinda,
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco e
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Utilizou-se também
depoimentos de informantes chave, como o da ex-aluna da Primeira Turma da Faculdade de
Enfermagem Nossa Senhora das Graças. A teoria institucional e o pensamento de Pierre Bourdieu
foram os referenciais teóricos do estudo. Os achados apontam para um campo organizacional
emergente, visto a partir do Hospital do Centenário, além da chegada ao Recife de enfermeiras
alemãs. Contudo, não se dá a criação de uma Escola para Enfermeiras como era esperado, pois os
valores e as crenças dos agentes não foram compartilhados durante todo o período estudado,
juntamente com as bases cognitivas e normativas necessárias na formação do campo organizacional.
O contexto delineado percorre um período entre guerras, compreendendo, a Primeira e Segunda
Repúblicas e início do Estado Novo. No campo emergente, nota-se a predominância de um modelo
médico sanitário, com ênfase na Educação Sanitária. Na formação do campo organizacional da
Enfermagem, foi possível destacar a luta dos agentes no campo da saúde e educação, sendo visível
a diversidades de escolas, sobressaindo-se a ênfase nos cursos para visitadoras de saúde pública, o
que leva à apreensão das disputas também existentes no campo da Saúde Pública e Hospitalar. Não
menos importante foi o foco envolvendo a Igreja e o Estado, os quais irão dominar a luta pelo domínio
do capital simbólico, definido pelas relações de forças entre dois agentes, que exercerão nítida
influência na criação da futura Escola para Enfermeiras, nos idos de 1945. Nesse ínterim serão as
Visitadoras de Saúde Pública e/ou Educadoras Sanitárias ou Educadoras de Higiene, que atuarão
criando e dando forma às bases precursoras da Enfermagem na cidade do Recife (Pernambuco).

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-10122006-181609/
Nº de Classificação: 4815
PADILHA, Marina Sá Elias. Halitose em adolescentes de diferentes estratos sociais do
Município de Ribeirão Preto/SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: A relação dos odores bucais com os aspectos sociais sempre foi um fator de preocupação
para a sociedade, no entanto, verificamos que apesar de existirem inúmeros trabalhos sobre a
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halitose na literatura nacional e internacional, poucos abordam aspectos sociais e psicológicos,
principalmente em relação aos adolescentes. Este estudo teve por objetivo geral compreender como
a halitose é vivenciada entre adolescentes e os reflexos na sua qualidade de vida. E como objetivos
específicos: identificar os significados atribuídos pelos adolescentes à halitose e às pessoas que
vivenciam tal problema; identificar o conhecimento que os adolescentes têm sobre a halitose e quais
meios utilizam frente a mesma; e analisar os reflexos da halitose entre adolescentes na sua qualidade
de vida. Realizamos uma construção histórico-social sobre a halitose que também abordou aspectos
de sua fisiopatologia. O referencial teórico adotado foi baseado em conceitos sobre adolescência e
qualidade de vida. O referencial metodológico é de natureza qualitativa. Para a coleta de dados, foi
utilizada entrevista semi-estruturada, e o tratamento dos dados baseou-se na análise de conteúdo.
Encontramos nas temáticas: “Halitose como um problema para o adolescente” e “Cuida da sua boca
senão vai levar um fora” elementos que responderam aos nossos pressupostos de que esta patologia
limita a qualidade de vida de adolescentes. E como consideramos a promoção da saúde um modo de
se obter qualidade de vida, sugerimos a educação em saúde como meio para atingir tal objetivo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18012007-162526/
Nº de Classificação: 4816
DOTTO, Leila Maria Geromel. Atenção qualificada ao parto: a realidade da assistência da
enfermagem em Rio Branco-AC. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2006. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Tem havido consenso de que a atenção qualificada ao parto e nascimento é uma
intervenção fundamental para tornar as gestações e partos mais seguros, visto que apenas 53% das
mulheres em países em desenvolvimento são atendidas no parto por pessoal qualificado. As
evidências epidemiológicas mostram que existe uma relação entre a atenção qualificada ao parto e o
declínio da mortalidade materna. Este estudo buscou conhecer a realidade do atendimento a
parturientes, realizado pela enfermagem nas maternidades do município de Rio Branco-AC.
Objetivos: identificar e descrever o perfil dos profissionais de enfermagem que atuam na atenção ao
trabalho de parto e parto normal, e analisar as competências essenciais desenvolvidas por eles nesta
prática. Metodologia: estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em duas
maternidades. A população estudada foi composta por 30 profissionais de enfermagem (02
enfermeiras, 07 enfermeiras obstétricas, 08 técnicas de enfermagem e 13 auxiliares de enfermagem).
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e observações sistemáticas das competências
essenciais em obstetrícia. Foram observados 14 admissões, 34 evoluções de trabalho de parto, 11
partos normais e 11 pós-parto. A estatística descritiva e o teste exato de Fisher foram usados para
análise dos dados. Resultados: perfil dos profissionais: a média de idade dos profissionais foi de 41
anos, 50% casados ou com parceria fixa, 60% com mais de 10 anos de formação profissional, com
uma média de 130 meses de experiência na assistência ao parto, com carga horária média semanal
de trabalho de 63,37 horas, e 40% deles trabalham em mais de uma instituição, apenas 05 (16,66%)
não realizam parto. Daqueles que realizam parto normal, 18 (72%) receberam treinamento informal
para realizar o parto, acompanhando ou sendo acompanhado por outro profissional, durante a
jornada de trabalho, os demais – 07 (28%) – são enfermeiras obstétricas que foram capacitadas por
meio de programas de pós-graduação lato sensu. O tempo de treinamento daquelas sem capacitação
formal variou de 10 dias a dois anos. Os resultados revelam que apenas 28% dos profissionais são
considerados qualificados para a atenção ao parto. As competências essenciais: várias práticas
obstétricas recomendadas pela OMS são adotadas pelas instituições, enquanto outras não. Muitas
das habilidades essenciais em obstetrícia deixaram de ser desenvolvidas ou, quando realizadas,
aconteceram de forma incompleta. O modelo de divisão de trabalho para o desempenho das
competências obstétricas de maior complexidade nas instituições estudadas mostrou diferenças
significantes, revelando que a delegação de tais tarefas está mais na dependência da categoria
profissional do que na qualificação profissional para o seu desempenho. Conclusões: de acordo com
os critérios e requisitos estabelecidos pelas políticas internacionais sobre o atendimento qualificado
ao parto, a realidade revela carência de pessoal qualificado. O modelo de atenção é caracterizado
por uma divisão de trabalho que não privilegia a qualificação profissional. Muitas das competências
essenciais em obstetrícia não estão sendo contempladas. Revelando, portanto, a necessidade de
investimentos na formação de profissionais e na reorganização da assistência, para que se possa
realmente modificar a realidade da atenção materna e neonatal no Norte do país.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18012007-162952/
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Nº de Classificação: 4817
ROQUE, Eliana Mendes de Souza Teixeira. Estudo das famílias de crianças e adolescentes,
vítimas de violência, que sofreram intervenção da justiça, em comarca de vara única - Estado
de São Paulo - Brasil. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 278 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: Neste estudo, utilizou-se referencial teórico centrado na visão do contexto ecológico do
desenvolvimento humano proposto por Urie Bronfenbrenner (1996). A metodologia adotada é de
natureza quantitativa e qualitativa. Caracterizamos as situações de crianças e adolescentes, vítimas
de violência na família, que foram atendidos na Comarca de Jardinópolis-SP, no período de 2000 a
2005. Tipos de maus-tratos, aspectos relacionados à vítima e ao agressor, revitimizações, limites do
atendimento e resolubilidade, relacionando-os com o período anterior. A coleta de dados constituiu-se
em análise dos processos, e posterior preenchimento dos mapas censitários (adaptação ao mapa
censitário de GIL 1978), cuja análise quantitativa utilizou software de planilha eletrônica. Para o
qualitativo, utilizaram-se entrevista semi-estruturada, observação livre, fotografias produzidas pelos
sujeitos. A estrutura da família foi ancorada no Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF) e nos
instrumentos genograma e ecomapa. A análise inspirou-se na hermenêutica dialética, proposta por
Habermas (1987) e Gadamer (1997). Os resultados desta investigação apontam que, nos anos de
2000 a 2005, houve 1.766 processos de Infância e Juventude, dos quais 8,21%, de violência, de
violência na família, física, violência sexual e negligência, envolvendo 257 vítimas, destas 121 do
sexo feminino e 136 do sexo masculino.A violência física foi a que apresentou maior incidência
(44,1%), seguida de negligência (42,1%) e violência sexual (13,8%). Prática de ato infracional em (13)
ocorrências, correlacionadas com (37) revítimas. Emergiram três categorias empíricas: ”NÃO TIVE”,
“NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA”, “NA RUA”. Na primeira, situações de insegurança e desamparo,
com conseqüências para o comportamento e para o desenvolvimento, em infância de “fome”,
“trabalho infantil”, “ausência de brincadeiras”, “não inserção escolar”, perpassadas nos universos
econômico, político e institucional. Na segunda, ao se apurar como a família percebe a intervenção
da justiça “NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA” revela que poucas incursões são feitas frente à
violência, revelando pontos estranguladores das possibilidades do fazer, pelo Judiciário, em
processos: (quantidade, tramitação e tempo); funcionários; criança como prioridade absoluta; a
violência institucional; falta de instituição de apoio. Emergem ausência de entendimento da linguagem
judiciária e dificuldade na tradução e interpretação dos trâmites da justiça. Usam o mesmo idioma,
mas não falam a mesma língua, sendo esta uma das determinantes no descrédito na justiça, que se
traduz na crise de expansão da sociedade, não exclusiva da cultura judicial, cujas tradições e vícios
institucionais fazem um judiciário lento, formalista, elitista e distante da realidade social, num quadro
desfavorável à eficácia e à eficiência do Poder Constitucional, de que goza. A categoria “NA RUA”
traz inserção em relações perversas, estabelecidas no universo do tráfico de drogas,exploração,
rejeição, violação de direitos e privações econômicas .Concluiu-se que as famílias apresentam
alterações de um momento histórico para outro, sob distintas variáveis e com complexidade
específica, quanto às capacidades de descobrir, sustentar ou alterar as propriedades de seu
desenvolvimento no ambiente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18012007-165202/
Nº de Classificação: 4818
CAMARGO, Rosangela Andrade Aukar de. A saúde em cena: o teatro na formação do enfermeiro.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Poucos estudos focalizam o teatro no ensino universitário, porém a literatura sobre o tema
permitiu a sustentação teórica desta pesquisa. Neste estudo, optamos por uma pesquisa qualitativa,
mediatizada pela Pesquisa-Ação, cujo objetivo foi descrever, analisar e interpretar os aspectos
educativos presentes no processo de construção do espetáculo teatral (A Revolta da Vacina e Louca
Enfermaria) e avaliar sua importância para a formação do enfermeiro. Os 12 sujeitos integrantes do
estudo são alunos regularmente matriculados no Curso de Graduação em Enfermagem e foram
orientados por um professor de artes cênicas na composição das encenações, a partir de um projeto
pedagógico dialógico e crítico, implementado na disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva.
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Realizou-se numa faculdade privada de enfermagem. Os sujeitos, motivados pelo desejo de viver o
teatro, visualizam, nessa atividade, acréscimo ao conhecimento, qualificação profissional,
socialização, promoção humana e resgate da sensibilidade, fundamentos que se atrelam aos
princípios das ações humanizadas de saúde. Os conteúdos curriculares materializam-se na arte
teatral com a criação da estória e de personagens. Os ensaios, a seleção do cenário e das músicas,
os bastidores e a aproximação com o público retratam a complexidade e a riqueza de vivências que a
estratégia proporciona ao grupo. No palco, as encenações exigem concentração, memorização do
texto, emoção, expressão corporal, linguagem clara e sincronia dos participantes. Tais técnicas
lançam as bases da humanização ao contemplar os sentimentos, as sensações, tanto quanto a
razão. Levam-se também em conta o imaginário, os desejos e os sonhos dos educandos, ao superar
as fronteiras entre disciplinas. Ao protagonizar o processo de ensino-aprendizagem, a arte teatral
incentiva a criatividade, a comunicação e, por fim, a busca do conhecimento com o outro e para o
outro, na construção de relações justas, que respeitam o homem na sua integralidade e totalidade.
Logo, o teatro é um meio alternativo para ensinar a importância dos processos de autotransformação
pessoal e transformação coletiva, porque permite o desenvolvimento da sensibilidade, da reflexão, da
crítica na compreensão da realidade. Sugere-se que deva ser integralizada à estrutura curricular,
considerando-se a importância da formação cidadã do homem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-17012007-151100/
Nº de Classificação: 4819
PAIVA, Sônia Maria Alves de. Qualidade da assistência hospitalar: avaliação da satisfação dos
usuários durante seu período de internação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2006. 165 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Elizabeth Laus Ribas
RESUMO: A meta da qualidade da assistência tem constituído preocupação de profissionais atuantes
no campo da saúde que têm tomado por base os princípios do Sistema Único de Saúde de eqüidade,
universalidade do acesso, da integralidade, regionalização e hierarquização, participação,
resolutividade e controle social para orientar suas práticas. Além dessas diretrizes, o vínculo, o
acolhimento e a humanização são dimensões que têm feito parte desse processo de reconstrução
das políticas de saúde no sentido de assegurar a qualidade do atendimento. O estudo traz uma
construção do problema de pesquisa, onde se realiza reflexão sobre a organização das políticas
públicas de saúde, revisão teórica sobre as influências das teorias administrativas no âmbito da
saúde, uma análise crítica sobre a implantação de programas assistências na saúde que têm como
foco a Qualidade Total e a consideração teórica sobre a satisfação como indicador de avaliação da
qualidade dos serviços de saúde. Com base no exposto a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo
de avaliar a satisfação dos usuários quanto ao atendimento de suas necessidades de saúde durante
o período de internação, enquanto elemento para se avaliar a qualidade. A metodologia escolhida foi
a pesquisa qualitativa e foi utilizada como técnica de coleta de dados a observação participante e o
grupo focal. A análise das falas dos sujeitos foi realizada com base no modelo de Donabedian, que
compreende a estrutura, o processo e o resultado. A estrutura englobou os aspectos tangíveis
referentes ao ambiente, recursos humanos, materiais, equipamentos e habilidades. O processo
incluiu as subcategorias acesso, cuidado, processo de trabalho, tratamento, e diagnóstico e o
resultado envolveu a resolutividade, as estratégias na busca da agilização da resolutividade das
ações de saúde e o hospital atendendo algumas necessidades de vida dos usuários. Através dessas
categorias de análise, pôde-se apreender que os participantes consideraram o atendimento
satisfatório, pautando-se em alguns ítens da estrutura, ao processo naquilo que se refere ao cuidado,
a partir da dimensão técnica e da relação com os profissionais e ao resultado, uma vez que
consideraram que houve resolutividade das ações terapêuticas, que traduziram a qualidade do
atendimento. A pesquisadora, partindo de sua vivência de observadora no campo empírico,
considerou, entretanto, que a forma de organização do processo de trabalho do hospital não
contempla a preocupação com a qualidade do atendimento em saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-13122006-145412/
Nº de Classificação: 4820
NONINO, Eleine Aparecida Penha Martins. Avaliação da qualidade dos procedimentos de
enfermagem - banho e curativo - segundo o grau de dependência assistencial dos pacientes
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internados em um hospital universitário. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 242 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: A qualidade dos serviços desenvolvidos por uma instituição de saúde depende muito da
competência técnica e da habilidade de interação e comunicação de seus trabalhadores para com o
usuário. As intervenções técnicas realizadas pela equipe de enfermagem requerem avaliações
permanentes face aos riscos que comportam. Este estudo, observacional e seccional, analisou a
qualidade e o tempo de execução dos procedimentos, banho e curativo, realizados pela equipe de
enfermagem em pacientes internados na unidade médico-cirúrgica de um Hospital Universitário no
estado do Paraná, tomando por referência o grau de dependência assistencial desta clientela. A
população alvo foi constituída dos seguintes procedimentos: banho, em três tipologias (aspersão,
aspersão com auxílio de cadeira de banho e banho no leito) e curativos executados em pacientes
classificados segundo grau de dependência da assistência de enfermagem (I, II, III e IV). A
amostragem para ambos os procedimentos foi por conveniência. Os dados foram coletados por meio
de observação direta com a utilização de um instrumento tipo check list (lista de verificação). A
qualidade dos procedimentos foi analisada com base no Índice de Positividade (IP) para cada item do
instrumento e no escore de acertos, obtidos em cada procedimento; o tempo de execução foi
avaliado em minutos. A qualidade da execução do procedimento foi considerada satisfatória quando a
mediana do IP e do escore mediano de acertos fosse ³ 70%. Foram observados 258 banhos de
aspersão (42,6% grau I, 42,6% grau II e 14,8% grau III); 98 de aspersão com auxílio de cadeira de
banho (12,5% grau I, 26,5% grau II, 54,1% grau III e 7,1% grau IV) e 46 banhos no leito (4,3% grau I,
37% grau III e 58,7% grau IV). O IP superou 70% apenas no banho de aspersão com auxílio de
cadeira de banho em pacientes classificados no grau IV e no banho no leito no grau I. Os itens mais
comprometidos estão relacionados à orientação/comunicação/interação com o paciente, higiene oral,
desinfecção concorrente do leito, inspeção das condições da pele e valorização das queixas do
paciente. Os resultados obtidos nos scores medianos de acertos nas três tipologias de banho, nos
quatro graus de dependência também evidenciaram baixa qualidade, uma vez que somente no banho
de aspersão com auxílio de cadeira de banho, grau IV e banho no leito grau I, 50% dos
procedimentos alcançaram scores de até 80% e 76,5% de acertos, respectivamente. No
procedimento curativo dos 168 observados, 33,9% foram em pacientes de grau I, 38,7% de grau II,
19,6% de grau III e 7,8% de grau IV. Em todos os graus de dependência, alcançou-se o índice de
positividade total recomendado (= 70%). Entretanto, itens como preparo adequado do ambiente,
conferência do prazo de validade dos materiais, respeito aos princípios de assepsia e manutenção da
seqüência lógica do procedimento mostram baixa positividade. Os scores medianos de acertos foram
superiores a 70% em todos os graus de dependência, indicando que o procedimento atende um
padrão de qualidade. Tanto nos banhos como nos curativos não foram observadas diferenças no
tempo despendido entre os diferentes graus de dependência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09122006-003356/
Nº de Classificação: 4821
ALVES, Leila Maria Marchi. Participação do óxido nítrico na hipertensão do avental branco.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 85 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CÁRNIO, Evelin Capellari
RESUMO: Hipertensão do avental branco significa uma elevação persistente da pressão arterial no
consultório médico ou clínica, com pressão normal em quaisquer outras circunstâncias. Existem
diversos questionamentos a respeito da origem, significado clínico, prognóstico e tratamento desta
manifestação. Em relação à etiologia, nossa hipótese é que uma alteração endotelial, resultando em
deficiência na produção ou utilização de óxido nítrico endógeno, constitua um fator primário para a
ocorrência da hipertensão do avental branco. Este estudo, desenvolvido entre moradores do
município de Dumont - São Paulo, Brasil, teve como objetivos caracterizar os participantes em
relação a fatores demográficos, alterações fisiológicas e metabólicas para posteriormente identificar e
comparar os níveis plasmáticos de nitrato - produto da degradação do óxido nítrico – entre os sujeitos
da pesquisa. De uma amostra de 441 voluntários, selecionamos 109 indivíduos, que foram divididos
em três grupos: normotensão (no=58), hipertensão essencial (no=33) e hipertensão do avental
branco (no=18), após medidas de pressão arterial com aparelho oscilométrico e exame de
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Realizamos entrevista, mensuração de dados e
coleta de exames laboratoriais para comparação das variáveis encontradas entre os grupos. Para o
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tratamento estatístico, foram utilizados os testes ANOVA e Tukey. Os resultados foram expressos
como médias ± erros padrões das médias. As diferenças foram consideradas estatisticamente
significativas para p<0,05. A prevalência de hipertensão do avental branco foi de 34,1%, com
predominância do sexo feminino (83,3%), média de idade de 45,28 anos, sendo a maioria natural do
Estado de São Paulo (66,7%), de cor branca (88,9%), alfabetizada (33,3%), casada (72,2%), com
histórico familiar para doenças cardiovasculares (72,2%). A análise da quantificação de nitrato
plasmático apontou diferença significativa entre os grupos hipertensão do avental branco e
normotensão em comparação aos hipertensos, com elevação dos níveis de nitrato sérico em
portadores de hipertensão essencial. Também encontramos diferença estatisticamente significativa
para índice de massa corporal, relação cintura/quadril, glicemia e creatinina plasmáticas, na
comparação entre hipertensos do avental branco e normotensos. As distinções observadas entre os
grupos e a presença de variações clínicas, demográficas e bioquímicas possibilitam inferir que a
hipertensão do avental branco é uma condição que deve ser analisada de maneira distinta em
relação a indivíduos normotensos e portadores de hipertensão essencial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17012007-154726/
Nº de Classificação: 4822
SECCO, Iara Aparecida de Oliveira. Acidentes e cargas de trabalho dos trabalhadores de
enfermagem de um hospital universitário do Norte do Paraná. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 291 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: O processo de trabalho da enfermagem hospitalar, quando inadequado ao trabalhador que
atua nessas instituições, pode trazer danos à sua integridade física e mental, por propiciar a
ocorrência de acidentes de trabalho típicos (ATTs) e/ou desgastes de variadas naturezas a esse
grupo, com repercussões pessoais, sociais e econômicas de expressiva monta. A presente pesquisa
foi realizada em um Hospital Universitário da região Norte do Paraná (HU), por meio de abordagem
quantitativa e qualitativa, desenvolvida em duas fases. A primeira, sob o referencial teórico da
epidemiologia descritiva, objetivou analisar o perfil epidemiológico dos registros de ATTs notificados
pela equipe, elaborar o relatório das ocorrências, estimar indicadores de risco e identificar as 5
Divisões de Enfermagem que apresentaram os seus maiores índices. A coleta de dados deu-se por
meio das Comunicações de Acidentes de Trabalho e das Notificações de Acidentes de Trabalho com
Material Biológico, realizadas no período entre 1997 e 2002. Para a análise e discussão dos
resultados foi preparado banco de dados com a utilização do Programa Epi-Info versão 6.04 C e a
Planilha Eletrônica Excel. A segunda fase, com abordagem metodológica da hermenêutica dialética,
fundamentada no referencial teórico do materialismo histórico, constou de entrevistas semiestruturadas das 5 enfermeiras Chefes de Enfermagem das Divisões que mostraram maiores
indicadores de risco, da Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e da Diretora de
Enfermagem, com o objetivo de descrever as contribuições que o Relatório dos ATTs trouxe para o
serviço, identificar as cargas de trabalho presentes nos processos de trabalho, analisar a relação
entre essas cargas e as ocorrências de acidentes, e por fim, descrever medidas preventivas
institucionais passíveis de implementação. Para a análise e discussão desses resultados foi utilizado
o Programa Informatizado The Ethnograph v. 5.0. Como produto da analise dos dados qualitativos
foram eleitas, como categoria analítica “ATTs e o processo de trabalho de enfermagem hospitalar” e,
como categoria empírica, “ATTs e as cargas de trabalho de enfermagem”. Os resultados
evidenciaram que o processo de trabalho no Hospital está organizado para atender a demanda dos
usuários do Sistema Único de Saúde, atendimento esse realizado na lógica do modelo clínico,
individual, curativo. Foram notificados 392 acidentes no período, sendo 89% (349) os ATTs, cujo
coeficiente de risco médio anual (CRMA) estimado foi de 9,2 acidentes para cada 100 trabalhadores.
Os mais acometidos foram os técnicos/auxiliares de enfermagem, com 93,9% (328) dos casos e
CRMA de 10,4. Os acidentes que envolveram exposição aos materiais biológicos foram os mais
presentes, com 64,2% (224) das ocorrências, mostrando o CRMA igual a 5,9; que atingiram,
principalmente, as mãos dos trabalhadores no manuseio de perfurocortantes. As Divisões de
Enfermagem que apresentaram os maiores indicadores de risco, em ordem decrescente, foram:
Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Divisão de Internamento e
Divisão Materno-infantil. Verificou-se que o processo de trabalho de enfermagem mostrou-se dividido
entre o manual, realizado majoritariamente pelos profissionais de nível médio, e o gerencial, realizado
pelos enfermeiros, que estão, gradativamente, assumindo as atividades da assistência direta,
especialmente nas unidades de atendimento ao paciente criticamente enfermo. As cargas de trabalho
biológicas foram as que representaram os mais relevantes riscos conforme o ponto de vista da
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gerência, situação confirmada também nos indicadores de risco. As cargas mecânicas têm sido,
aparentemente, potencializadas, dado o desgaste e o envelhecimento dos trabalhadores, chegando a
impossibilitar parte do grupo de continuar na atividade laboral plena. As cargas químicas e físicas,
pouco se levaram em conta, possivelmente em razão de pouco as conhecer o grupo dos
trabalhadores. As cargas fisiológicas mostraram estar relacionadas à dupla jornada de trabalho,
formal ou informal, às horas-extras e ao pouco tempo para o sono e o lazer. As psíquicas mostraram
especial relevância, uma vez que se apresentam de maneira insidiosa, expressando a penosidade do
trabalho na vida do trabalhador; ainda, a historia de vida, as dificuldades socioeconômicas pelas
quais tem passado um contingente expressivo dos trabalhadores terminam por potencializá-las. O
número insuficiente de pessoal, o elevado índice de absenteísmo não previsto, as contingências
históricas e sociais vivenciadas na instituição pública fazem com que a realidade dos acidentes fique
relegada a um segundo plano, dada a emergência de outras situações existentes no cotidiano. A
instituição de espaços de discussão sobre a realidade do trabalho de enfermagem, a maior
participação dos trabalhadores nas entidades de classe, as ações educativas amplamente
desenvolvidas no Hospital, a implementação do trabalho desenvolvido pelo Setor de Medicina
Ocupacional são algumas das medidas preventivas que podem contribuir expressivamente para a
melhora das condições de vida e trabalho dessa população, que, se por um lado cuida da saúde dos
outros, necessita por outro que a sua própria seja igualmente cuidada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10052007-165936/
Nº de Classificação: 4823
FARINHA, Marciana Gonçalves. Acompanhamento terapêutico como estratégia de inserção da
pessoa em sofrimento psíquico na comunidade: estudo em um Programa de Saúde da Família.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAIS, Maria Cecília
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo compreender a percepção e os sentidos que portadores
de sofrimento psíquico, familiares deles e agentes comunitários, que os atendem, têm do
Acompanhamento Terapêutico para tratamento da pessoa em sofrimento mental. Colaboraram nesta
pesquisa seis indivíduos que foram atendidos por um acompanhante terapêutico, um familiar de cada
um desses indivíduos e cinco agentes comunitárias que visitaram as casas dos colaboradores. Foi
realizado por meio de entrevista com uma questão norteadora. Os relatos foram gravados e
transcritos na íntegra e analisados sob a perspectiva da metodologia qualitativa fenomenológica,
fundada na Fenomenologia de Martin Heidegger, por autores que se aprofundaram nesse enfoque
filosófico e estudiosos da Psicologia Fenomenológico-Existencial. Como resultados, os colaboradores
mostraram um aumento qualitativo nas interações dos pacientes com os familiares, com a equipe de
saúde e com a comunidade e, também, menor isolamento e maior independência em
comportamentos de autocuidado, cuidado com seu espaço doméstico, maior adequação à sua
proteção e desenvolvimento de habilidades. Com este estudo é possível reafirmar a importância do
Acompanhamento Terapêutico para o tratamento de pessoas em sofrimento psíquico, bem como da
equipe, no Programa de Saúde da Família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-23042007-165338/
Nº de Classificação: 4824
CARREIRA, Lígia. Cuidado da família ao idoso portador de doença crônica: análise do conceito
na perspectiva da família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 239 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O envelhecimento populacional vem sendo alvo de atenção no Brasil, uma vez que está
ocorrendo um aumento significativo do número de idosos na população. Observa-se que juntamente
com essa transição demográfica, ocorre a transição epidemiológica. A preocupação com doenças
infecto-contagiosas perde lugar para a alta prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis, e a
população idosa é a mais acometida por essas doenças. Nesta situação, a família desempenha um
papel fundamental na manutenção e controle da doença de seus membros, pois cabe a ela arcar com
a continuidade do cuidado ao indivíduo no seu processo de viver. Assim, o estudo tem como objetivo
construir um modelo conceitual de cuidado familiar ao idoso com condição crônica, com base nos
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significados construídos nas interações sociais, identificando, deste modo, como a família vivencia o
processo de cuidar do idoso com condição crônica e interpretando os significados do cuidado familiar
à este idoso. Utilizou-se como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados e o
referencial teórico do Interacionismo Simbólico. Participaram da pesquisa oito famílias de idosos com
doença crônica não-transmissível. As famílias foram selecionadas a partir da Equipe de Saúde da
Família 15 do município de Maringá-PR, sendo as mesmas acompanhadas no período de agosto de
2005 a maio de 2006. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se como técnica de coleta de
dados a observação participante, entrevistas e análise de documentos, realizadas nos domicílios das
famílias. A participação em diferentes momentos da vida das famílias e seus membros idosos, bem
como os depoimentos permitiram compreender a vivência do cuidado ao idoso com doença crônica,
expressa através de conceitos desenvolvidos em três processos: A identificação da doença crônica
do idoso, A convivência com a cronicidade da doença do idoso e Os serviços de saúde na vida das
famílias. O primeiro processo é constituído por quatro categorias analíticas, sendo estas: A vivência
das dificuldades na fase aguda da doença; O processo de adaptação; O reconhecimento da
cronicidade da doença; e A perspectiva do futuro incerto. O segundo processo também é composto
por quatro categorias: A presença do idoso independente na família; A vivência do cuidado ao idoso
dependente; Estratégias utilizadas no cuidado do idoso; e Perceber-se vulnerável. O terceiro
processo é formado por uma categoria analítica: O serviço público de saúde no cuidado ao idoso. A
organização desse modelo teórico revelou que, na construção de significados sobre o viver e
envelhecer com a presença da doença crônica, a capacidade funcional do idoso é um fator
significativo e determinante no processo de cuidar e ser cuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15122006-143850/
Nº de Classificação: 4825
TACLA, Mauren Teresa Grubisich Mendes. Cuidado à criança com dor pós-operatória:
experiências de enfermeiras pediatras. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 251 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: Toda cirurgia implica em lesão de tecidos, manipulação de estruturas e órgãos, sendo a
dor uma conseqüência desse processo, que pode, porém, ser minimizada. O presente estudo tem
como objetivos caracterizar o processo de manejo da dor aguda na criança no período pós-operatório
a partir dos registros contidos nos seus prontuários, identificar como as enfermeiras cuidam das
crianças com dor no período pós-operatório e quais fatores influenciam sua prática. Para tanto, foram
analisados, retrospectivamente, os registros sobre dor pós-operatória de 300 prontuários de 280
crianças de 0 a 14 anos submetidas à cirurgia no ano de 2004 em três hospitais de uma cidade do
interior do Paraná. Também foram ouvidas, por meio de entrevista, as 15 enfermeiras que
trabalhavam nas unidades pediátricas dos três hospitais. A caracterização do manejo da dor a partir
dos registros dos prontuários indicou a existência de poucos registros sobre dor pós-operatória
realizados por enfermeiras, sendo que a grande maioria deles foi realizada por auxiliares ou técnicos
de enfermagem, com alguma variação entre os hospitais pesquisados. Procedeu-se a análise
qualitativa dos dados, os quais foram agrupados ao redor de três temas: as experiências de dor e
suas repercussões; a atuação da enfermeira no manejo da dor pós-operatória; formação, aquisição e
disseminação de conhecimentos sobre dor pediátrica. O estudo mostrou que as enfermeiras avaliam
a dor pós-operatória de forma assistemática e, em geral, limitam-se ao controle farmacológico da dor.
Realizam o manejo da dor na dependência da conduta e prescrição médicas, utilizando forma
limitada as estratégias não-farmacológicas de alívio. Demonstraram interesse em ampliar seus
conhecimentos na área e na formação de grupos de dor nas instituições em que trabalham.
Consideramos que os resultados do estudo podem provocar a discussão do tema nos hospitais
pesquisados e, numa visão otimista, podem contribuir para deflagrar e estimular a implementação da
avaliação sistematizada da dor em crianças e adolescentes nesses locais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012007-164626/
Nº de Classificação: 4826
HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schülter Buss. A promoção da saúde e a concepção dialógica de
Freire: possibilidades de sua inserção e limites no processo de trabalho das equipes de saúde da
família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006.
296 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: O estudo teve o objetivo de analisar a incorporação das ações de promoção da saúde no
processo de trabalho das equipes de Saúde da Família, em uma Unidade Básica de Saúde. As ações
referidas foram política pública saudável; criação de ambiente favorável; desenvolvimento de
habilidades pessoais, reforço da ação comunitária e reorientação do sistema de saúde. Como
fundamentação teórica buscou-se compreender a origem e as bases da nova promoção da saúde e
sua aproximação com o pensamento e a obra de Paulo Freire. Como metodologia de trabalho, foi
utilizado o itinerário de pesquisa do educador Paulo Freire (1968), que possui como pano de fundo
uma proposta pedagógica libertadora e constitui uma referência internacional para abordagem de
promoção à saúde. O trabalho de campo foi realizado através de Círculos de Cultura em diferentes
eventos ocorridos com profissionais, usuários e lideranças comunitárias da unidade de estudo. Os
dados empíricos foram coletados no período de abril a dezembro de 2005 e constou de 03 etapas: a
entrada no campo com investigação dos temas geradores; codificação e descodificação dos temas;
desvelamento crítico. Foram identificadas 29 temáticas significativas, agrupadas a seguir em 21 e
priorizados em 09 temas mais relevantes: depressão na população; superpopulação na comunidade;
necessidade de pronto atendimento 24 horas ou equipe de referência; resistência dos profissionais de
saúde para trabalhar na lógica da Estratégia de Saúde da Família; dificuldade para atender e acolher
as necessidades e os problemas da população; dificuldade para realizar acolhimento; necessidade de
maior capacitação prática das equipes; resistência dos profissionais e população para o trabalho dos
Agentes Comunitários de Saúde; falta de informação sobre o tema da promoção à saúde. Na fase do
desvelamento crítico estes temas foram ainda priorizados pelos sujeitos como sendo 03 os mais
significativos: superpopulação na comunidade; necessidade de pronto atendimento 24 horas e falta
de informação sobre o tema da promoção da saúde. Considerou-se que dentre as temáticas
investigadas estas foram as que mais interferiam nas condições de vida e saúde da Unidade e
comunidade. Houve certa resistência em não discutir aqueles outros temas que diziam respeito
diretamente ao modo de produzir a atenção em Saúde da Família como resistência dos profissionais
em trabalhar na lógica da Estratégia de Saúde da Família. A interpretação dos dados revelou
significados e compreensão atribuídos à importância de exercer um diálogo crítico entre os
profissionais das equipes de Saúde da Família, usuários e lideranças comunitárias, e proporcionar
ações focadas nos princípios e diretrizes da promoção da saúde e que possam intervir na melhoria da
qualidade de vida e saúde dos cidadãos e comunidade. Apesar disso, percebe-se que ainda se
mantém uma atenção de saúde de caráter curativo, individual e fragmentado e faz-se necessário
estimular a participação do usuário, família e população, para que, em conjunto com os profissionais
dos serviços de saúde, universidades, possam construir uma prática de saúde mais emancipatória,
autônoma e dialógica sobre os determinantes do processo saúde e doença, e que interferem no seu
adoecer e ser saudável.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012007-170858/
Nº de Classificação: 4827
PALOS, Marinesia Aparecida Prado. Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus meticilina
resistentes (MRSA) em profissionais de saúde e as interfaces com as infecções nosocomiais.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 188 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Introdução: o Staphylococcus aureus consiste em importante microrganismo no ambiente
nosocomial, disseminado principalmente pelas mãos dos profissionais de saúde. É com essa
compreensão acerca da temática, que nos propusemos realizar esta investigação. Objetivos: avaliar a
prevalência de Staphylococcus aureus e de Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA) em
profissionais das equipes médicas e de enfermagem de uma instituição de saúde de Goiânia-GO, e
as interfaces com as infecções nosocomiais; e caracterizar o perfil fenotípico dos Staphylococcus
aureus. Material e método: estudo realizado com as equipes médicas e de enfermagem, das
unidades de terapia intensiva, clínica médica, clínica cirúrgica, gineco/obstétrica e centro cirúrgico de
uma instituição de saúde de Goiânia-Goiás. Desenvolvido no período de agosto de 2005 a julho de
2006. Foi coletada a saliva de 268 profissionais, em 3 momentos distintos, o que resultou em 804
amostras analisadas. As amostras foram semeadas em ágar manitol e as colônias desenvolvidas
contadas e submetidas à fenotipagem e teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, determinado
pelo método de difusão de disco. Os resultados foram submetidos à análise quantitativa, por meio de
estatística descritiva, utilizando-se programa Epi-Info (versão 3.3.2-Center for Disease Control).
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Resultados: dos 268 profissionais da saúde que concordaram em participar da pesquisa, analisaramse 804 amostras de saliva; dessas os Staphylococcus aureus foram isolados de 404 amostras,
correspondendo a 227 profissionais colonizados. Identificou-se que 9,7% (26/268) dos profissionais
da saúde investigados, eram portadores de MRSA. O fenótipo MLSB (macrolídeos, lincosaminas e
estreptogaminas) foi detectado em 11,2% (46/409) dos Staphylococcus aureus. Destes, 8,7%
resistentes à oxacilina. No tocante ao perfil dos profissionais da saúde colonizados por MRSA quanto
à categoria profissional, destacou-se que 61,5% eram técnicos de enfermagem, 19,2% eram
enfermeiros, 15,4% eram médicos e 3,8% auxiliares de enfermagem. Quanto ao local de trabalho dos
profissionais da saúde acometidos por MRSA, identificou-se a UTI clínica (26,9%), seguida pela
clínica médica (19,2%), pela UTI cirúrgica (15,4%), pela clínica cirúrgica (15,4%), pela clínica
gineco/obstétrica (15,4%) e pelo centro cirúrgico (7,7%). A produção de lecitinase foi identificada em
48,5% dos Staphylococcus aureus isolados dos (130/268) profissionais da saúde que participaram
das três coletas. Quanto à adesão dos profissionais da saúde aos equipamentos de proteção
individual (EPI), durante a assistência direta ao cliente, verificou-se que 92,9% deles os utilizavam e
3,4% não os utilizavam sendo que de 3,7% não se teve o questionário recuperado. Dos que
utilizavam EPI, a luva foi a mais usada por 93,7% dos profissionais, seguido pela máscara, (92,9%) e
pelo jaleco (88,4%). Apesar de somente 3,4% não utilizarem os EPI, essa conduta é preocupante se
considerar as suas justificativas: desinteresse, esquecimento, comprometimento do visual, entre
outros. Em se tratando de MRSA, um único profissional é capaz de disseminar esse microrganismo
tanto no local de trabalho como na comunidade em geral. Conclusão: a colonização de profissionais
da saúde por Staphylococcus aureus meticilina resistentes é uma realidade, constituindo-se fonte
potencial de infecção nosocomial grave podendo ter impacto na saúde dos clientes, dos familiares e
do próprio profissional. Os resultados sinalizam a fragilidade da adesão dos profissionais de saúde às
medidas preventivas. Dessa forma, recomenda-se a elaboração de estratégias específicas
direcionadas a esses profissionais, acerca do MRSA, para que possam ser implementadas nas
instituições de saúde, com vistas à adesão deles a tais medidas e, conseqüentemente, à diminuição
dos índices de infecções hospitalares. Acredita-se que os resultados desta pesquisa levem a
vislumbrar a construção de um banco de dados epidemiológicos sobre Staphylococcus aureus
meticilina resistentes, na instituição, e que possam oferecer subsídios para um sistema de vigilância
prospectiva populacional dessa bactéria, entre os profissionais de saúde da instituição referida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-15012007-174556/
Nº de Classificação: 4828
LLAPA RODRÍGUEZ, Eliana Ofelia. Comprometimentos organizacional e profissional de uma
equipe de saúde de Arequipa-Perú. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 106 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Considerando que o comprometimento é fundamental para a inserção do trabalhador na
organização, bem com para o desenvolvimento de suas atividades, este trabalho teve como propósito
identificar, analisar e relacionar o comprometimento organizacional e o comprometimento profissional
de trabalhadores que compõem uma equipe de saúde de uma unidade básica. Para isso, foi utilizado
o Modelo dos três componentes de Meyer e Allen que considera o comprometimento em três
correntes teóricas, ou seja, comprometimento afetivo, comprometimento instrumental e
comprometimento normativo. Os profissionais da saúde estudados correspondem a três odontólogos,
três médicos, dois administrativos, uma obstetra, uma enfermeira, uma fisioterapeuta e uma bióloga,
dos quais quatro são terceirizados e a maioria trabalha somente na unidade básica. Quanto à
caracterização acadêmica, são oriundos basicamente de universidades privadas e têm nível superior
completo. Realizadas as entrevistas semi-estruturadas, foi observado que o comprometimento
profissional de base afetiva foi predominante nos sujeitos estudados, o que é evidenciado quando
mencionam em relação a profissão, sentirem-se contentes, realizados e felizes. As organizações de
saúde devem articular estratégias que motivem o comprometimento afetivo no meio profissional e
organizacional e, ao mesmo tempo, procurar reduzir fatores instrumentais e normativos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19102007-134305/
Nº de Classificação: 4829
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OPITZ, Simone Perufo. Sistema de medicação: análise dos erros nos processos de preparo e
administração de medicamentos em um hospital de ensino. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Este estudo identificou, analisou e comparou os erros de medicação ocorridos nos
processos de preparo e administração de medicamentos, em uma unidade de internação clínica de
um hospital público de ensino, pertencente à Rede de Hospitais-Sentinela da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e localizado na cidade de Rio Branco-AC. Trata-se de um estudo
observacional e transversal, realizado no período de julho a setembro de 2005. A amostra foi
constituída de 1.129 doses de medicamentos. Esta investigação foi desenvolvida em duas fases: na
primeira, os dados foram obtidos a partir da observação direta dos processos que compõem o
sistema de medicação e de entrevistas com três profissionais: o responsável pelo setor de farmácia, o
chefe do serviço médico e a supervisora do serviço de enfermagem. Na segunda fase, foram
observados o preparo e a administração de 1.129 doses, e os erros de medicação foram
identificados. Os resultados permitiram identificar 404 (35,8%) erros de medicação e um sistema de
medicação com 56 ações. Verificou-se que 866 (76,7%) prescrições estavam manuscritas; 126
(11,2%) não continham o nome legível do medicamento; em 267 (23,6%) faltavam as doses; em 107
(9,5%) não constava a via; em 712 (63,1%) não havia a forma de apresentação; em 20 (1,8%) faltava
a freqüência; e em 338 (29,9%) não constavam o tipo e volume do diluente para o preparo. No
preparo de medicamentos, foi identificado que 976 (86,4%) doses estavam rotuladas incorretamente
e 49 (4,3%) doses não possuíam rótulo. Em relação à administração, observou-se que apenas 31
(2,7%) doses foram administradas após conferência direta da prescrição; em 691 (61,2%) doses não
ocorreu identificação do paciente e em 904 (80,1%) doses não houve orientação a respeito do
medicamento. Constatou-se que 179 (78,2%) doses infundidas não foram controladas, e 214 (18,9%)
doses foram registradas imediatamente após a administração. Nas observações em que se
desconhecia previamente a prescrição do medicamento, ocorreram os seguintes erros: 47 (4,2%)
erros de dose, 2 (0,2%) erros de via, 130 (11,5%) erros de horário, 2 (0,2%) erros de pacientes,
11(1%) erros de medicamentos não autorizados e 71 (6,3%) erros de omissão. Nas observações em
que se conhecia previamente a prescrição, identificaram-se 17 (1,5%) erros de dose, 85 (7,5%) erros
de horário, 4 (0,4%) erros de medicamentos não autorizados e 35 (3,1%) erros de omissão. Nessa
etapa, não ocorreram erros de via e de paciente. Propõe-se como medidas para a redução dos erros
nessa instituição: formar um grupo multiprofissional com a finalidade de discutir e estabelecer
estratégias que possam promover a segurança do paciente; elaborar protocolos de preparo e
administração de medicamentos e promover a educação continuada e permanente para os
profissionais. Sugere-se, ainda, que a instituição padronize a prescrição médica, normatizando os
itens da prescrição dos medicamentos; desenvolvendo um sistema de distribuição de dose unitária e
implementando a prescrição médica eletrônica.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4830
FRANCO, Melissa dos Santos Paschoalato. Equipe atuante no Programa Saúde da Família:
conceitos e possibilidades de assistência em saúde mental. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: Em decorrência da Reforma Psiquiátrica no Brasil, a assistência à pessoa em sofrimento
vem apresentando modificações. A assistência que anteriormente era oferecida pelos hospitais
psiquiátricos, hoje deve ser realizada por serviços abertos, de modo que as pessoas não sejam
afastadas de seu convívio familiar e social, durante o período de tratamento. O Ministério da Saúde
tem como diretriz que as ações de saúde mental sejam também realizadas na rede básica de saúde,
ou seja, nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades do Programa Saúde da Família (PSF), este
representando uma importante estratégia de assistência, pois visa a prevenção de doenças,
promoção e recuperação da saúde física e mental da população, com a conseqüente melhora da
qualidade de vida das pessoas. O presente trabalho teve como objetivo conhecer o que pensam os
profissionais que atuam em uma unidade do PSF sobre a pessoa acometida pelo sofrimento psíquico,
bem como identificar as dificuldades encontradas por eles na assistência a essa clientela na
comunidade. A metodologia utilizada foi a qualitativa e, como estratégia metodológica, utilizou-se o
estudo de caso. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, sendo dez os
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profissionais participantes deste estudo, no PSF pesquisado. Das entrevistas emergiram os seguintes
temas, com suas respectivas categorias: 1º tema: Sofrimento Psíquico, categorias: carências;
preconceitos; dificuldades na família; 2º tema: dificuldades sentidas, categorias: ausência de preparo
adequado; intersetorialidade precária. A análise evidencia que os profissionais alvo percebem os
acometidos pelo sofrimento psíquico como seres carentes, tanto nos aspectos afetivo e familiar, como
no sócio-econômico, sofrendo preconceito tanto por parte dos profissionais como da sociedade,
evidenciado por situações de exclusão e isolamento. Os entrevistados relataram também o
sofrimento e a dificuldade das famílias em relação à convivência com a pessoa em sofrimento
psíquico, e os entraves que encontram para prestar assistência a essas pessoas, por não se sentirem
preparados para lidar com este sofrimento. A integração não satisfatória com os outros serviços de
nível secundário de assistência também interfere na atenção prestada. Dessa maneira, fica evidente
a necessidade de investimento e de valorização dos aspectos inerentes à saúde mental, por parte
dos gestores de saúde e da universidade, como órgão formador.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012007-171551/
Nº de Classificação: 4831
BUENO, Juliana Villela. Avaliação da intensidade e característica da dor no trabalho de parto e a
ação do misoprostol. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia S.
RESUMO: O uso do misoprostol tem se tornado um procedimento de rotina nos casos de indução do
trabalho de parto (TP), pelo seu efeito relaxante sobre o músculo liso do colo, alterando a estrutura do
colágeno, particularmente nos casos de pós-datismo. O objetivo deste estudo observacional e
comparativo foi avaliar os efeitos do uso do misoprostol no TP em relação à intensidade e à
característica da dor manifestada pelas parturientes. Participaram do estudo 40 parturientes, 20
fizeram parte do grupo com indicação de indução do TP com uso de misoprostol, e 20 fizeram parte
do grupo de evolução espontânea, todas assistidas em uma maternidade que atende clientela SUS
na cidade de Ribeirão Preto-SP. Os grupos foram formados por indicação clínica, atendendo ao
protocolo da instituição para resolução da gravidez, e pelos critérios de inclusão. O estudo foi
desenvolvido em duas fases. A primeira (fase latente do TP - FLTP), com a participação apenas do
grupo I (misoprostol), e a segunda fase (fase ativa do TP - FATP), com ambos os grupos, para
comparar a dor manifestada pelas parturientes. A dor foi avaliada por meio dos instrumentos:
Diagrama do corpo (DC) para identificação das regiões dolorosas; Estimação de categorias/
ordenação das posições dos descritores de dor (DD) e Escala Analógica Visual (VAS). Para a análise
do DC e DD, foram considerados a freqüência e o percentual. Para a VAS, foram calculados a média
aritmética, a mediana, o desvio-padrão, o mínimo e o máximo. Na análise comparativa, foram
utilizados teste Mann-Whitney, teste Quiquadrado (á 0,05) e análise de Variância (ANOVA) com
medidas repetidas. Na FLTP, a maioria das parturientes (grupo I) referiu dor na região pubiana; a lista
de 15 descritores da dor não se mostrou adequada a este momento do TP; a mensuração da
intensidade da dor pela VAS, após a primeira manifestação de dor na FLTP, revelou padrão de dor
ascendente, o que corrobora para o efetivo efeito do misoprostol em ativar as contrações uterinas. Na
FATP, a localização da dor para ambos os grupos foi nas regiões: pubiana, inguinal, quadril anterior e
sacra. A qualificação da dor, por meio dos descritores, para ambos os grupos, apresenta
similaridades, visto que a maioria das parturientes de cada grupo a descreve como sensitiva. Outra
semelhança é a predominância de descritores de qualidade afetiva, entre os cinco primeiros
classificados. Na mensuração da intensidade da dor, pela VAS, os resultados sugerem que a
intensidade da dor se apresenta ascendente para ambos os grupos. A mensuração de maiores
intensidades de dor às contrações uterinas para o grupo II está relacionada a um maior número de
contrações uterinas apresentadas por este grupo. Diante desses achados, não é possível afirmar que
o misoprostol manifeste na parturiente maiores intensidades de dor durante o TP, comparativamente
à dor manifestada em um TP de evolução espontânea, conforme suposto no início deste estudo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15012007-172932/
Nº de Classificação: 4832
RESCK, Zélia Marilda Rodrigues. A formação e a prática gerencial do enfermeiro para o trabalho
em saúde: delineando caminhos para a práxis transformadora. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 202 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Elizabeth Laus Ribas
RESUMO: Este estudo versa sobre a construção do saber gerencial e a conformação de
competências gerenciais ao enfermeiro na formação acadêmica. Tem como objetivos: analisar as
demandas gerenciais na práxis profissional do enfermeiro inserido no processo de organização do
trabalho em saúde e em Enfermagem, determinadas pelas Políticas de Saúde, e analisar o processo
de construção das competências gerenciais do acadêmico de Enfermagem, apreendendo as
limitações e estratégias advindas do processo ensino-aprendizagem, em face das Diretrizes
Curriculares Nacionais. Trata-se de uma pesquisa fundamentada na Hermenêutica-dialética. Utiliza
na coleta de dados a técnica por grupo focal com o aluno, o docente e o enfermeiro de serviço,
partícipes do processo ensino-aprendizagem do saber gerencial, no espaço intercessor, nos campos
de prática e dos estágios curriculares, no ambiente hospitalar e nos serviços básicos de saúde. A
análise de conteúdo aplicada sobre os resultados identifica duas grandes categorias empíricas. Na
categoria formação, englobam-se as subcategorias: - construção das dimensões do saber gerencial:
processo ensino-aprendizagem nos recortes da relação teoria e prática, das estratégias de ensinoaprendizagem e, das competências dos sujeitos neste processo; - conformação de competências
gerenciais, em face das Diretrizes Curriculares Nacionais, abarcando o perfil do profissional: o exigido
e o possível e, as parcerias ensino e serviço. Na categoria atuação profissional, identifica-se a
subcategoria: organização do processo de trabalho em saúde e em Enfermagem, desmembrada no
processo de trabalho gerencial do enfermeiro e nas políticas administrativas institucionais. As
categorias analíticas estão fundamentadas nos três eixos teóricos, sendo que, na dimensão
estrutural, consideram a proximidade dos dados empíricos ao contexto das transformações
determinadas pelas Políticas de Saúde em relação à organização do trabalho em saúde e na
Enfermagem e aos modelos assistenciais e gerenciais existentes. Na dimensão particular, a Política
da Educação por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais e do Projeto Pedagógico do curso, que
delineiam a formação do enfermeiro, procurando ajustar a formação à práxis, numa perspectiva
transformadora, atendendo às demandas sociais e da vida. Assim também, na dimensão singular, o
Ensino da Administração em Enfermagem, nas competências técnico-científica, ético-política,
comunicativa e de desenvolvimento da cidadania, em que se consideram as práticas e o Estágio
Curricular Supervisionado como momentos intercessores entre a teoria e a prática para a
conformação de novas competências gerenciais e a consolidação das adquiridas. Os resultados
apontam que, na formação e na práxis do enfermeiro, coexistem os paradigmas antagônicos nas
instituições de ensino e de serviço, que ainda atendem aos modelos hegemônicos, na saúde e na
Educação. Apresentam alguns avanços para a integralidade na dimensão cuidadora, aplicando a
estratégia pedagógica da problematização das situações vivenciadas no cotidiano, e para a
integração ensino e serviço. Considera-se que, para a conformação de competências gerenciais,
numa perspectiva transformadora, é necessário fortalecer a parceria ensino e serviço, no âmbito
inter-institucional, aumentar a adesão entre os sujeitos deste estudo, e criar uma rede de
sustentação, aproximando os demais profissionais, os usuários/clientes, construindo no coletivo a
formação e a práxis, voltadas para as demandas sociais e da vida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-15012007-173845/
Nº de Classificação: 4833
PAIVA, Sheila Mara Machado. Avaliação da qualidade de vida de pacientes onconlógicos em
tratamento quimioterápico adjuvante. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida de pacientes oncológicos,
diagnosticados com câncer de mama e câncer de intestino, no início do tratamento quimioterápico
adjuvante e três meses após, de instituições ou clínicas da cidade de Ribeirão Preto/SP. Trata-se de
estudo descritivo exploratório, longitudinal do tipo, estudo de acompanhamento, de abordagem
quantitativa, tendo sido utilizado um instrumento contendo duas partes: dados sócio-demográficos e
clínicos e, itens referentes ao instrumento que avalia QV em pacientes oncológicos, o EORTC QLQC-30. A amostra constou de 21 pacientes atendidos em três diferentes clínicas: Clínica de Tratamento
Oncológico (CTO), Centro Especializado de Oncologia (CEON) e Fundação para Pesquisa,
Prevenção e Tratamento do Câncer (Fundação Sobeccan), localizadas na cidade de Ribeirão Preto/
São Paulo, no período de outubro de 2005 a junho de 2006. O instrumento mostrou propriedades
psicométricas satisfatórias quanto à consistência interna e validade do construto. Quanto às
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características sócio-demográficas e clínicas, verificou-se que 61,9% eram do sexo feminino e 38,1%
do sexo masculino. A média de idade foi de 55,5 anos, com desvio padrão de 12 anos. Pacientes
diagnosticados com câncer de mama correspondeu a 47,6% e com câncer de intestino, os restantes
52,4%. Foi ainda verificado que apenas 9,5% do total de 21 pacientes, apresentavam metástases.
Nos pacientes com câncer de mama, os tratamentos utilizados foram: 70% tratados com Fluorouracil,
Adriamicina, Ciclofosfamida (FAC), 20% com Ciclofosfamida, Metotrexate, Fluorouracil (CMF) e 10%
com Adriamicina, Ciclofosfamida (AC). Para os pacientes com câncer de intestino, o protocolo
utilizado para tratamento adjuvante foi o Fluorouracil (5-FU)+leucovorin em 100% dos pacientes.
Radioterapia concomitante à quimioterapia foi realizada em apenas 9,5% dos pacientes. A análise de
QV da amostra estudada para o EORTC QLQ-C30 revelou que a média foi de 60,8 com desvio
padrão (DP) igual a 28,9 no início e, 73,4 (DP=29,6) após três meses, referente ao estado geral de
saúde para pacientes com câncer de mama. Foram estatisticamente significantes as escalas: função
física, desempenho de papel, função emocional, função cognitiva, função social, fadiga, náuseas e
vômitos, dor, insônia, perda de apetite, constipação e estado geral de saúde. Em relação aos
pacientes com câncer de intestino, a média referente ao estado geral de saúde no início foi de 78,0
(DP=16,0) e três meses após foi de 78,2 (DP=19,5). Foram estatisticamente significativos os
resultados obtidos nas escalas: função física, desempenho de papel, função emocional, função
cognitiva, função social, fadiga, dificuldade financeira e estado geral de saúde. Concluindo, o conjunto
de resultados apresentados permitiu visualizar o impacto positivo da QV em pacientes com câncer de
mama e câncer de intestino tratados com quimioterapia adjuvante, ao final dos três meses.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26032007-171120/
Nº de Classificação: 4834
MALAGUTI, Silmara Elaine. Crenças de enfermeiros com cargo de chefia de um hospital
universitário sobre os riscos ocupacionais com material biológico. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: O enfermeiro com cargo de chefia, ao liderar uma equipe e conduzir um serviço de saúde,
assume importante papel na prevenção de exposição ocupacional envolvendo material biológico
potencialmente contaminado, pois lidera a equipe de profissionais que mais se acidenta dentro do
ambiente hospitalar, por estarem constantemente em contato com sangue e fluidos corpóreos. Este
estudo do tipo descritivo, foi realizado em um hospital universitário de grande porte de uma cidade do
interior de São Paulo e teve como objetivo avaliar o conhecimento e as crenças dos enfermeiros com
cargos de chefia acerca da exposição ocupacional a material biológico. A coleta de dados foi
realizada no período de maio a agosto de 2006 e os dados foram analisados qualitativamente, por
meio do método de Análise de Conteúdo de Bardin (1977), e quantitativamente, através da estatística
descritiva, tendo como base o Modelo de Crenças em Saúde (MCS) de Rosenstock (1974a,b) que
possibilitou compreender o conhecimento dos enfermeiros com cargo de chefia sobre o risco
biológico e principais condutas diante de uma situação de acidente, evidenciando-se assim as falhas
na formação e as lacunas no processo de aperfeiçoamento e atualizações desses profissionais.
Através do MCS identificou-se as barreiras enfrentadas por enfermeiros com cargo de chefia, para
adesão dos trabalhadores de enfermagem às medidas de prevenção à exposição ocupacional
envolvendo sangue e fluídos corporais, relacionadas à infra-estrutura, aos recursos humanos e de
materiais da instuição. A resistência ao uso do equipamento de proteção individual, o descarte
incorreto de materiais contaminados e o número inadequado de profissionais foram apontados como
os principais motivos para a ocorrência de acidentes na instituição. Os enfermeiros consideraram-se
mais susceptíveis ao vírus da imunodeficência adquirida do que aos vírus das hepatites C e B e o
conhecimento das doenças que podem ser transmitidas através de fluídos corporais foi bastante
limitado, evidenciando-se a necessidade de trabalhar com educação permanente junto a eles para
que possam orientar sobre as condutas e os riscos de exposição ocupacional envolvendo material
biológico nos respectivos setores de trabalho. Esses profissionais acreditam que os benefícios da
prevenção de acidentes são: prevenção de doenças futuras ou doenças que podem trazer
complicações graves, e com risco de morte, no entanto, muitos relataram que a prevenção de
acidentes é necessária para não perderem dias de trabalho decorrentes de afastamento e
conseqüentemente redução salarial. A educação permanente como estratégia de comunicação em
serviço poderá auxiliar programas que visam a prevenção de acidentes ocupacionais com material
biológico envolvendo a equipe de trabalho. Além disso, os enfermeiros que ocupam cargos de chefia
devem manter uma postura de valorização do clima de segurança no ambiente laboral.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23042007-152905/
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Nº de Classificação: 4835
SASSAKI, Cinthia Midori. Fatores preditivos para o resultado de tratamento da tuberculose
pulmonar no Município de Recife-PE: uma contribuição para as ações de vigilância epidemiológica.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 123 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo desta investigação foi identificar e analisar fatores preditivos para o resultado
favorável de tratamento dos casos de tuberculose pulmonar, diagnosticados no período de 2001 a
2004 e residentes no município de Recife-PE. Inicialmente, foi realizado um estudo exploratório para
identificar dados perdidos (brancos, ignorados e inconsistentes) nos dados selecionados no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): ano do diagnóstico; município de residência;
desfecho do tratamento; idade; sexo; escolaridade; ocupação; distrito de residência; forma clínica;
tipo de entrada; tratamento supervisionado; data diagnóstico, início e encerramento do tratamento;
distrito da unidade de saúde; HIV e outros agravos. Observou-se registros em branco nos dados
Outros Agravos (42,85%) e Ocupação (82,10%); ignorados, nos dados Escolaridade (39,40%),
Outros Agravos (39,73%) e Tratamento Supervisionado (63,96%) e inconsistentes, nos dados
Ocupação (2,53%), Data do diagnóstico (0,98%), Data do início do tratamento (9,94%) e Data do
encerramento do tratamento (17,66%). Posteriormente, foram identificados e analisados os fatores
preditivos ao resultado favorável de tratamento por meio de métodos estatísticos uni e multivariado de
regressão logística. Na análise univariada, as variáveis que apresentaram associação foram: sexo;
idade; escolaridade; tipo de entrada; tratamento supervisionado; Tempo 1; Tempo 2 e distrito da
unidade de saúde. As variáveis que permaneceram no modelo multivariado ajustado final foram:
Idade, “0 a 9 anos” (OR=4,27; p=0,001) e “10 a 19 anos” (OR=1,78; p=0,011) que tiveram maior
chance de cura do que “mais de 60 anos”; Escolaridade, “8 a 11 anos” (OR=1,52; p=0,049) que teve
maior chance de cura do que “nenhuma escolaridade”; Tipo de entrada, “casos novos” (OR=3,31;
p<0,001) e “recidiva” (OR=3,32; p<0,001) que tiveram maior chance de cura do que “reingresso pós
abandono”; Tempo 2, “5 ¾| 6 meses” (OR=9,15; p<0,001); “6 ¾| 9 meses” (OR=27,28; p<0,001) e
“Mais de 9 meses” (OR=24,78; p<0,001) que tiveram maior chance de cura do que aqueles que o
fizeram em tempo menor; Distrito da Unidade de Saúde, “DS I” (OR=1,60; p=0,018) e “DS IV”
(OR=2,87; p<0,001) que tiveram maior chance de cura do que “DS VI”. Sugere-se desenvolver nos
serviços de saúde uma organização de assistência voltada às necessidades individuais priorizando
os grupos com menor chance de cura garantindo a equidade da atenção e conseqüentes
transformações nos indicadores epidemiológicos da tuberculose no município de Recife.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07052007-110957/
Nº de Classificação: 4836
KEBBE, Leonardo Martins. Desempenho de atividades e imagem corporal: representações sociais
de um grupo de mulheres com câncer de mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 158 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer as representações sociais de mulheres tratadas
por câncer mamário acerca da imagem corporal e suas repercussões no desempenho ocupacional. O
referencial teórico utilizado foram as Representações Sociais na perspectiva das Ciências Sociais.
Participaram deste estudo oito mulheres submetidas a diferentes modalidades cirúrgicas, como
mastectomia, quadrantectomia e nodulectomia. Os dados foram coletados por meio de quatro
encontros grupais elaborados para a discussão dos seguintes temas: 1) corpo e cirurgia; 2) corpo e
atividades da vida diária; 3) corpo e trabalho e 4) corpo e lazer. Para a análise dos dados foi utilizada
a técnica de análise temática de conteúdo, que possibilitou a emergência de duas categorias de
análise: 1) corpo e tratamento, em que as mulheres representaram alterações na aparência do corpo,
corpo limitado e sentimentos de fragilidade e revolta, independentemente da modalidade cirúrgica a
que foram submetidas; 2) corpo e fazer, em que as mulheres representaram alterações no
desempenho de atividades da vida diária, da produtividade e do lazer. As dificuldades associadas à
realização das atividades assinalaram para a presença de uma imagem corporal distorcida mediante
a percepção de um corpo modificado em sua aparência e funcionalidade, levando as mulheres a
sentirem-se incapazes, denotando o câncer de mama como uma doença estigmatizante. Os dados
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evidenciaram que a continuidade das atividades se fez para a desconstrução do estigma da doença e
para a manutenção dos papéis sociais das mulheres, predominantemente associados aos cuidados
do lar e de familiares, revelando valores assimilados por elas de uma sociedade pautada em uma
cultura androcêntrica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07052007-101948/
Nº de Classificação: 4837
FORNAZARI, Lorena Pohl. Prevalência de postura escoliótica em escolares do ensino
fundamental de duas escolas do Município de Guarapuava-PR, 2005. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bomfim de
RESUMO: As alterações posturais da coluna vertebral, em especial a escoliose por ser um problema
ortopédico funcional ou estrutural encontrado na infância e na adolescência, trazem riscos de
evolução e devem ser diagnosticados e tratados o mais precocemente possível. Nosso objetivo foi
avaliar a prevalência de postura escoliótica em escolares de uma escola pública e uma privada do
ensino fundamental do município de Guarapuava – PR, bem como identificar a altura e o lado da
convexidade das curvaturas escolióticas e a presença de gibosidade em relação à faixa etária e ao
sexo dos sujeitos envolvidos. Esta pesquisa é de cunho quantitativo e trata-se de um estudo
transversal não experimental. A coleta de dados foi realizada em duas escolas do município de
Guarapuava, sendo uma privada e outra pública, em agosto de 2005. Envolveu 964 escolares de
ambos os sexos, respeitando-se os princípios éticos estabelecidos na Resolução nº196 do CNS/MS,
sendo previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto – USP. A avaliação postural utilizada no presente trabalho foi elaborada considerandose o alinhamento vertebral descrito Loudon, Bell Johnston (1999) e a partir de observações clínicas
propostas por Santos (2001) e também a pesquisa de gibosidade, preconizada por Cailliet (1977).
Quando foi detectada uma alteração postural, os pais ou responsáveis do escolar avaliado receberam
uma carta de comunicação, na qual sugerimos a investigação diagnóstica através de exames
complementares em consulta a um especialista de sua preferência. Os dados coletados foram
descritos através da utilização do Software Statistical Package for Social Siences (SPSS, 1999).
Entre os 655 escolares avaliados, detectamos, em ambos os sexos, 26% de posturas escolióticas,
sendo 53% de curvaturas torácicas à esquerda e 20% à direita, 13% de toracolombares à esquerda e
6% à direita e 2% de lombares à esquerda. Não detectamos curvaturas lombares à direita como
curvas únicas, somente em associações de duplas curvas, que correspondem a 6%. Nossos
resultados foram semelhantes aos de outras pesquisas sobre posturas escolióticas e discutidos em
relação à literatura referente sobre prevalência de escoliose estruturada ou não. Com base nestes
resultados reforçamos a necessidade de programas preventivos como o rastreamento de posturas
escolióticas durante a fase escolar, considerando-se que as alterações de postura podem ser uma
das causas de agravamento de distúrbios da coluna vertebral na fase adulta, os quais apresentam,
no Brasil, um alto índice de afastamento ao trabalho ou aposentadoria por invalidez. Faz-se
necessário o estabelecimento de parcerias com outros profissionais da área da saúde para a
implantação de ações preventivas e de diretrizes que promovam a saúde do escolar, principalmente
sistematizando pesquisas periódicas para detecção de distúrbios vertebrais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-10052007-142135/
Nº de Classificação: 4838
FIGUEIREDO, José Sebastião de. Desafios e perspectivas em atividades educativas de
promoção da saúde de um grupo de portadores de hipertensão arterial, sob o paradigma da
interdisciplinaridade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2006. 331 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: Este estudo buscou identificar mudanças ocorridas com um grupo de PHAS, a partir de
atividades educativas de promoção da saúde desenvolvidas por uma equipe multiprofissional (EQM),
tendo como referencial o paradigma da interdisciplinaridade. Ressalva-se que estudos sobre
interdisciplinaridade no setor de saúde no Brasil são recentes, mas podem propiciar uma revisão nas
práticas dos trabalhadores de saúde, especialmente, por meio de ações de conscientização e

226
problematização. Os sujeitos constituíram-se de 09 (nove) profissionais previamente selecionados,
formando a EQM (grupo 1) e 10 (dez) PHAS (grupo 2), escolhidos segundo critérios estabelecidos
no projeto de pesquisa. Foi desenvolvido um programa educativo com a EQM, implantando e
implementando estratégias interdisciplinares. Posteriormente a EQM desenvolveu atividades
educativas com o grupo de PHAS, fundamentadas na Pedagogia da Problematização. Os dados
foram obtidos a partir da aplicação de entrevistas semi-estruturadas, dinâmicas de grupo, registro das
verbalizações dos sujeitos, análise documental e observação participante. Analisamos os dados
coletados do grupo 1 – atitude interdisciplinar, diálogo, educação, filosofia e pesquisa –
fundamentados na análise temática proposta por Minayo. Com o grupo 2 foi realizado o levantamento
dos temas geradores – obesidade, tabagismo, ingestão de sal, álcool, consumo de café,
sedentarismo e atividades de lazer – desenvolvendo os círculos de cultura, propiciando reflexão e
conscientização em relação ao empoderamento. As análises problematizam a atitude interdisciplinar
da EQM nos trabalhos educativos com o grupo de PHAS e a relação desse grupo com as mudanças
de estilo de vida, ações preventivas e autocuidado em saúde. Os resultados revelaram que a EQM
assimilou teoricamente as características de um trabalho interdisciplinar, gerando reciprocidade, troca
de conhecimentos e enriquecimento mútuo. A práxis revelou-se promissora e, com o aprofundamento
dos trabalhos, houve uma tendência para horizontalização do poder. As repercussões ao final dos
trabalhos com os PHAS indicam alcance dos objetivos de socialização e debate de informações
sobre saúde e estilo de vida, reforço de auto-estima e ampliação dos contatos e da rede social. Ficou
marcante o fato do empoderamento para o autocuidado e, principalmente, as reivindicações em
relação à melhoria da qualidade de vida individual e da comunidade. Concluindo, o projeto é um
processo em construção, na direção de incorporar uma perspectiva interdisciplinar mais ampla na
promoção da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07052007-130420/
Nº de Classificação: 4839
PRADO, Sônia Regina Leite de Almeida. Integralidade: um estudo a partir da atenção básica à
saúde da criança em modelos assistenciais distintos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2005. 147 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: O sistema de saúde do Brasil, enquanto aparato jurídico-legal, é sem dúvida um dos mais
avançados do mundo, porém quando se contextualizam as dimensões sócio-culturais, políticas e
econômicas onde esse sistema se concretiza, surgem contradições de diversas ordens. Avançar na
consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS implica a busca de novos mecanismos que
convirjam na superação de dificuldades inerentes à nossa realidade social. Um dos mais importantes
mecanismos rumo a essa direção tem sido a construção de modelos assistenciais favorecedores da
efetivação dos princípios do SUS. É nesse novo contexto de diferentes formas de organização da
assistência que surgem indagações com relação à qualidade da atenção básica prestada na rede
pública. Buscando uma melhor delimitação do problema, elegeu-se o princípio da integralidade como
um atributo essencial na qualidade do cuidado prestado e quatro dimensões da integralidade foram
consideradas para sua análise: fatores contextuais, organização dos serviços / modelos assistenciais,
prática da integralidade no cuidado prestado e efeito dos cuidados prestados sobre a saúde da
criança. Buscando avaliar, na atenção básica prestada à saúde da criança, a prática da integralidade
em serviços de saúde com modelos assistenciais distintos, este estudo de caso de natureza
transversal, exploratório-descritivo, que integrou um projeto mais amplo, foi desenvolvido em duas
unidades de saúde localizadas no município de São Paulo. Embora ambas integrassem o SUS, cada
uma das unidades de saúde atuava com modelos assistenciais distintos: uma, localizada na região
Sul do município, tinha a assistência organizada conforme o modelo tradicional de atenção à saúde
(sem-PSF), e a outra, localizada na zona leste da cidade de São Paulo, tinha como eixo estruturante
da assistência à saúde, o Programa de Saúde da Família (com-PSF). Variáveis contextuais, da
estrutura e do processo de atenção foram levantados a partir de entrevistas domiciliares com
responsáveis pelas crianças (n=195), entrevistas com profissionais de saúde, anotações em
prontuário e dados provenientes de sistemas de informação. A análise dos dados possibilitou concluir
que tanto a influência do contexto como a organização do serviço, no modelo com-PSF, promovem
condições objetivas facilitadoras de uma prática mais integral. No entanto, as ações desenvolvidas e
seu efeito sobre a situação de saúde-doença da população ainda não mostraram a incorporação do
princípio da integralidade, sobretudo com relação ao caráter curativo da atenção prestada e da
dificuldade de acesso. Vale ressaltar, duas questões importantes implícitas nesse contexto, uma
relacionada aos profissionais de saúde e outra ao princípio da universalidade. Quanto à primeira
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questão é preciso contextualizar que o exercício da integralidade prevê um perfil profissional com
conhecimentos, habilidades e atitudes direcionados para as diretrizes da atenção básica, o que ainda
representa uma grande dificuldade Com relação à questão da universalidade de acesso, observa-se
uma seletividade da clientela atendida no modelo com-PSF, o que de um lado, garante mais o acesso
para alguns, porém por outro lado, não responde a uma questão fundamental colocada na atual
sociedade brasileira, que é a exclusão social. A mudança deve ser entendida de forma processual e
dialética. Portanto permanecem como desafios na arena da construção do SUS, a mudança do
modelo assistencial e o acesso aos serviços de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-27012006-105705/
Nº de Classificação: 4840
MORIYA, Giovana Abrahão de Araújo. Avaliação da manutenção da esterilidade de materiais
molhados/úmidos após autoclavação e armazenamento. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2005. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Medidas de segurança no processamento e manutenção da esterilidade de materiais
odonto-médico-hospitalares são importantes no controle de infecção hospitalar para garantir
qualidade na assistência prestada. Materiais molhados/úmidos podem ocorrer, após autoclavação,
mesmo quando todas as normas e procedimentos exigidos forem seguidos. Há recomendações
consagradas, oficiais e não oficiais, enfatizando que os materiais molhados/úmidos não devem ser
utilizados por serem considerados contaminados. Mas, em busca bibliográfica, não foram
encontrados trabalhos científicos evidenciando tal risco. Apesar da conduta-padrão ser a reesterilização de materiais molhados/úmidos, depara-se com algumas situações difíceis de gerenciar,
como o paciente já anestesiado na sala operatória e não existir material seguro para substituição nem
tão pouco a possibilidade de esperar a re-esterilização. Frente a este problema, propôs-se neste
trabalho avaliar o efeito da presença de umidade em materiais autoclavados interferindo na
manutenção da esterilidade, após intervalos de tempo de armazenamento. Para tanto, delineou-se
um estudo experimental laboratorial randomizado desenvolvido em duas etapas. Na Fase 1, pacotes
contendo cinco carreadores de porcelana embalados em diferentes invólucros (algodão tecido, papel
grau cirúrgico, SMS e papel crepado) foram encharcados em água bidestilada esterilizada antes do
ciclo de autoclavação com secagem interrompida e, após contaminados intencionalmente por Serratia
marcescens IAL 1855 106 u.f.c./mL e armazenados por 3, 6, 24, 72 horas, 7, 14 e 30 dias. Frente à
constatação de que houve falhas metodológicas relacionadas à desintegração das embalagens por
excesso de umidade, optou-se pela realização da Fase 2 onde caixas cirúrgicas perfuradas, com 80%
de instrumentais em seu interior foram embaladas em uma folha de SMS e externamente
contaminadas com Serratia marcescens ATCC 14756 106 u.f.c./mL, após ciclo de autoclavação com
secagem interrompida. Estas foram armazenadas durante 30 dias. Como material-teste, nesta fase,
foram utilizadas argolas feitas com quatro cilindros de porcelana unidas por 6,0cm de fio SEDA 2.
Utilizaram-se oito unidades desses materiais-teste em cada caixa nas seguintes posições: 3 nas
posições superior e inferior e 2 na posição intermediária. Como tamanho amostral utilizaram-se 160
unidades-teste para o grupo experimental (secagem interrompida) e 160 para o grupo controle
negativo (ciclo completo) sob orientação de um bioestatístico. Estes experimentos foram também
acompanhados com controles positivos. Chegou-se às seguintes conclusões: 1. Materiais odontomédico-hospitalares armazenados em embalagens externas encharcadas são contaminados; 2. As
embalagens algodão tecido, papel grau cirúrgico, SMS e papel crepado (do grupo controle negativo)
mostraram propriedades de biobarreira eficazes, quando submetidas à autoclavação completa,
incluindo secagem, mesmo em contato externo com alta carga de Serratia marcescens IAL 1855; 3. A
presença de umidade no interior de caixas cirúrgicas perfuradas, embaladas em uma folha de SMS e
autoclavadas não interferiu na manutenção da esterilidade de seu conteúdo mesmo após 30 dias de
armazenamento. Longe de contrariar as recomendações de que os materiais devam sair secos, após
autoclavação, este trabalho trouxe evidências científicas para a segurança do uso do material
molhado/úmido em situações emergenciais. Em que pesem os referenciais teórico-metodológicos
utilizados nesta pesquisa, os resultados trouxeram ao enfermeiro e à enfermagem subsídios
científicos para tomada de decisão nas situações práticas relacionadas a materiais molhados/úmidos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4841
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GATTI, Maria Fernanda Zorzi. A música como intervenção redutora da ansiedade do profissional
de serviço de emergência: utopia ou realidade? São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Profissionais de serviço de emergência experimentam diariamente inúmeras situações
geradoras de ansiedade e stress. O objetivo deste estudo foi verificar se a utilização de música
erudita pré-determinada produz alterações no Estado de ansiedade dos profissionais, além de
conhecer a percepção dos mesmos sobre esse tipo de intervenção. A amostra constituiu-se de 49
profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos,
de farmácia e de limpeza) do Pronto Socorro Adulto de um hospital privado de médio porte da cidade
de São Paulo. Os dados foram coletados utilizando-se o Inventário de Ansiedade Traço-Estado
(IDATE) e um questionário de avaliação da percepção do profissional. Foi observado que na
presença da música ambiente o Estado de ansiedade dos profissionais diminuía, à medida que a
demanda de pacientes aumentava (p=0,008); 61% dos indivíduos gostaram da seleção musical, 76%
perceberam alteração no ambiente e 41% acreditaram que a música alterou seu desempenho
pessoal, sendo que nenhum desses aspectos interferiu na variação do escore de Estado de
ansiedade. Pudemos concluir que a música erudita ambiente pode oferecer benefícios aos
profissionais de emergência para além do sentido estético.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-31012006-105924/
Nº de Classificação: 4842
MARRONI, Sandra Nara. Controle da hipertensão arterial em unidades básicas de saúde na
região oeste da cidade de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: A hipertensão arterial é uma doença com elevada prevalência e é um dos
principais fatores de risco cardiovascular. Constitui-se um dos maiores problemas da saúde pública e
pouco se conhece sobre o controle da doença em unidades básicas de saúde. Objetivos: Caracterizar
os hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde em relação a: características biossociais,
pressão arterial, crenças de saúde, conhecimento sobre a doença e tratamento, hábitos e estilo de
vida; e associar o controle da pressão arterial com as variáveis estudadas. Casuística e Método: O
estudo foi realizado em três unidades básicas de saúde da região oeste da cidade de São Paulo. Os
hipertensos foram entrevistados e a medida da pressão arterial foi realizada com aparelho
automático (OMROM - HEM 705CP); na posição sentada. Os dados foram processados no sistema
SPSS v.7.5. O nível de significância adotado foi de 0,05. Resultados: Foram estudados 440
hipertensos. A maioria era do sexo feminino (66%), cor branca (52%), separados (52%), com ensino
fundamental (52%) renda de 1 a 3 salários e idade de 57±12 anos. Do total de hipertensos estudados
45,5% estavam com a pressão arterial controlada (<140/90 mmHg). Os hipertensos controlados
foram diferentes (p<0,05) dos não controlados em relação a: as mulheres estavam mais controladas
(52% vs 31%); idade menos elevada (55 ± 12 vs 59 ± 12 anos); menos tempo de doença (41% vs
59% com mais de 5 anos da doença); tratamento anterior (54% vs 66%); interromperam menos o
tratamento (39% vs 61%); menos desconhecimento sobre exercícios físicos (17% vs 83%); raramente
deixam de tomar remédio na hora certa (13% vs 87%); menos uso de 3 ou mais drogas antihipertensivas (39% vs 60%); mais antecedentes familiares para doenças cardíacas (54% vs 46%);
referiram menos não praticar exercícios físicos (35% vs 64%) e referiram menos tristeza. Conclusão:
Menos da metade dos hipertensos estava controlada e o controle associou-se com variáveis
biológicas, tratamento, atitudes e conhecimento sobre a doença e tratamento.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4843
TAVEIRA, Luzi Aparecida Faleiros. O nível socioeconômico dos pacientes hipertensos atendidos
em Unidades Básicas de Saúde na região oeste da cidade de São Paulo. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Ângela Maria Geraldo
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RESUMO: Introdução: Vários fatores podem interferir na adesão ao tratamento dos hipertensos e
conseqüentemente no controle da doença. Dentre estes se destaca o contexto socioeconômico em
que vivem os hipertensos. Objetivos: Caracterizar hipertensos atendidos em unidades básicas de
saúde de acordo com o nível socioeconômico em relação às variáveis biossociais, econômicas,
crenças, atitudes, conhecimento sobre a doença e tratamento, falta e interrupção do tratamento; e
associar o nível socioeconômico com essas variáveis. Casuística e método: O estudo foi realizado em
três unidades básicas de saúde na região oeste da cidade de São Paulo. Para avaliação econômica
foi feito o cálculo do índice de bens acumulados, por meio da somatória de preços de
eletrodomésticos constantes na residência do paciente, dividido este por doze e posteriormente pelo
valor do salário mínimo para equivalência do poder aquisitivo mensal. Os dados foram processados
no sistema SPSS v.7.5. O nível de significância adotado foi de 0,05. Resultados: Foram estudados
440 hipertensos. A maioria era do sexo feminino (66%), cor branca (51%), casados (56,8%), com
ensino fundamental (52%), índice de massa corporal 29,99±6,0 kg/m², idade de 57±12 anos e renda
mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos (43,6%). Do total de hipertensos estudados que
interromperam o tratamento (34,8%), verificou-se que interrompeu menos de forma significativa
(p<0,05) quem possuía mais televisão a cores. Em relação a faltar às consultas médicas houve
associação significante (p<0,05) com geladeira duplex, verificou-se que aqueles com maior posse
desse eletrodoméstico faltavam menos às consultas. Os hipertensos que não concordaram com a
crença de que “não há nada que se possa fazer para evitar a pressão alta“ apresentaram índice de
bens acumulados com valores significativamente mais elevados (1,25± 0,36 vs 1,17±0,35, p<0,05).
Em relação às atitudes frente ao tratamento, os hipertensos que afirmaram nunca chegarem
atrasados às suas consultas apresentaram índice de bens acumulados com valores
significativamente mais baixos (1,20±0,3 vs 1,31± 0,32, p<0,05). Na avaliação de como os pacientes
“se sentiam em relação a sua vida como um todo”, a referência de tristeza se associou com índice de
bens acumulados com valor significativamente mais baixo (0,98 ± 0,35 vs 1,28 ± 0,36 e 1,25±0,32, p<
0,05). Conclusão: A condição econômica dos hipertensos se associou com alguns aspectos relativos
à adesão ao tratamento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16112006-162917/
Nº de Classificação: 4844
GUSMÃO, Josiane Lima de. Avaliação da qualidade de vida e controle da pressão arterial em
hipertensos complicados e não complicados. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 104 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: Os métodos usados para reduzir a PA devem ser eficazes sem interferir na
qualidade de vida do paciente. Objetivo: Avaliar a QV de hipertensos complicados e não complicados
e associar com o controle da PA. Casuística e Métodos: Foram avaliados 77 hipertensos do serviço
ambulatorial de um Hospital de Ensino no Brasil em 2002 (fase 1) durante um programa de atenção
especial com duração de doze meses; e em 2005 (fase 2) após três anos do seu término. Os
pacientes foram divididos em hipertensos complicados e não complicados que, em ambas as fases,
responderam ao questionário específico de avaliação de QV para hipertensos de Bulpitt e Fletcher e
ao SF-36. Resultados: Os dados mostraram aumento significativo da PA dos hipertensos
complicados e não complicados da fase 1 (128/ 75 e 128/ 83mm Hg) para a fase 2 (143/ 84 e 144/ 93
mm Hg); diminuição do controle da PA de 70% nos hipertensos complicados e 78% nos hipertensos
não complicados na fase 1 para 49% e 50%, respectivamente, na fase 2; escores significativamente
mais elevados de QV (96,21) dos hipertensos não complicados do que os complicados (94,98), na
fase 2, pelo questionário de Bulpitt e Fletcher e nas dimensões capacidade funcional, dor e vitalidade
pelo SF-36. Conclusão: Uma atenção especial a hipertensos reduz a pressão arterial e aumenta o
controle pressórico, sem interferir na QV. Esta, por sua vez, é influenciada pelas doenças associadas
e à gravidade da hipertensão.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4845
FREITAS, Katia Santana. Necessidades de familiares em unidades de terapia intensiva: análise
comparativa entre hospital público e privado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 111 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Trata-se de um estudo comparativo, observacional e transversal, que teve como proposta
analisar comparativamente as necessidades de familiares de pacientes adultos internados em UTIs
de hospital público e privado, buscando evidenciar possíveis diferenças entre os dois tipos de
instituição. A coleta dos dados foi realizada no período de novembro de 2004 a fevereiro de 2005. Um
total de 91 familiares foram entrevistados, sendo 47 da instituição pública e 44 da particular. As
necessidades dos familiares foram mensuradas quanto ao grau de importância e de satisfação, por
meio do Inventário de Necessidades e Estressores de Familiares em Terapia Intensiva (INEFTI). Para
análise estatística foram utilizados os testes Qui-quadrado, Mann Whitney e t-Student e a Regressão
Linear Múltipla (RLM). Cerca de 89% das 43 necessidades do INEFTI foram consideradas
importantes por ambos os grupos, destacando-se, entre elas, as relacionadas à Segurança e à
Informação. Os familiares do hospital privado apresentaram maior grau de satisfação do que os do
hospital público (p=0,002), as necessidades pouco atendidas estavam relacionadas a Conforto e
Suporte. A RLM revelou que, na instituição pública, a necessidade que mais contribuiu para o escore
de importância foi "saber porque determinados tratamentos foram realizados com o paciente"
(b=0,578) e, na particular, "saber quais as chances de melhora do paciente" (b=0,479); o escore de
satisfação, na UTI particular, foi mais influenciado pelo item "ter perguntas respondidas com
franqueza" (b=0,404) e, na unidade pública, pela necessidade "ser informado a respeito de tudo que
se relacione à evolução do paciente" (b=0,396). As diferenças observadas entre os familiares deste
estudo, sugerem que o atendimento de suas necessidades requer intervenções direcionadas à
especificidade de cada tipo de instituição.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-18042006-163318/
Nº de Classificação: 4846
OLIVEIRA, Raquel Aparecida de. A universidade como espaço promotor de qualidade de vida:
vivências e expressões dos alunos de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2005. 233 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: Considerando o processo de formação vivenciado, particularmente, pelos alunos de
graduação em enfermagem da PUC/SP e suas relações com a qualidade de vida, esta pesquisa teve
como objetivos: identificar as percepções que o aluno de graduação em enfermagem tem em relação
a sua qualidade de vida atual e a futura qualidade de vida no trabalho; compreender e analisar as
principais demandas por eles evidenciadas no resgate das situações vividas e as estratégias de
enfrentamento utilizadas que impactam na melhoria da sua qualidade de vida. A pesquisa foi
qualitativa, e os dados forma obtidos por meio de entrevistas individuais, na primeira fase. A análise
dos temas resgatados dos discursos na primeira fase, nortearam os temas disparadores dos cinco
encontros de grupo focal na segunda fase. Nesse sentido trata-se de uma modalidade de pesquisaação. Os dados gerados nos encontros grupais foram analisados segundo a modalidade da análise
temática, estruturada nas categorias: qualidade de vida; qualidade de vida no trabalho; qualidade de
vida dos trabalhadores de enfermagem e qualidade de vida de estudantes universitários. Após
análise foi realizada uma adaptação do Modelo Ecológico de QVE proposto por Benjamin (1994)
considerado capaz de apreender a qualidade de vida dos alunos de enfermagem. Os resultados
evidenciaram que a Universidade é um espaço que propicia vivências de promotoras e não
promotoras de qualidade de vida dos alunos. Ficou evidente a necessidade de implantação de
encontros sistematizados, no curriculum, nos quais alunos e professores tenham a oportunidade de
discutir a construção individual e coletiva de estratégias de enfrentamento das situações geradoras
de desgaste favorecendo o fortalecimento da qualidade de vida dos mesmos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-30102006-105020/
Nº de Classificação: 4847
MALVESTIO, Marisa Aparecida Amaro. Predeterminantes de sobrevivência em vítimas de
acidentes de trânsito submetidas a atendimento pré-hospitalar de suporte avançado à vida.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 154 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
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RESUMO: O Atendimento Pré Hospitalar (APH) é um importante recurso no atendimento à vítimas de
trauma. No entanto, há muitas dificuldades para demonstrar o efeito benéfico das intervenções do
APH na sobrevivência das vítimas, sobretudo as de suporte avançado à vida (SAV). A proposta deste
estudo é caracterizar as vítimas de acidentes trânsito, com Revised Trauma Score (RTS) <=11,
atendidas pelo SAV municipal e encaminhadas a hospitais terciários em São Paulo, além de
identificar as variáveis da fase pré-hospitalar associadas à sobrevivência e avaliar o valor
predeterminante dessas variáveis sobre o resultado obtido pelas vítimas. As variáveis avaliadas
foram: sexo, idade, mecanismos do acidente, procedimentos de suporte básico e SAV realizados,
repercussão fisiológica do trauma na cena do acidente, (considerando o RTS , seus parâmetros e
flutuações), o tempo consumido no APH, gravidade do trauma segundo o Injury Severity Score
(ISS),a Maximum Abbreviated Injury Scale (MAIS) e número de lesões para cada segmento corporal.
Os resultados obtidos por 175 vítimas entre 12 e 65 anos, foram submetidos a ”Análise de
Sobrevivência de Kaplan Meier” e ao “Modelo de Riscos Proporcionais de Cox”. A variável
dependente foi o tempo de sobrevivência após o acidente, considerando os intervalos até 6h,12h,
24h, 48h, até 7 dias e até o término da internação. Os homens (86,9%) e a faixa etária de 20 a 29
anos (36,0%) foram as mais freqüentes. Os atropelamentos (45,1%) e o envolvimento de
motocicletas e seus ocupantes (30,9%) foram os destaques dentre os mecanismos de trauma. A
média do RTS na cena e do ISS, foram respectivamente 8,8 e 19,4.Os segmentos corpóreos mais
atingidos foram: cabeça (58,8%), membros inferiores (45,1%) e superfície externa (40%). A média de
tempo consumido na fase de APH foi 41min (tempo de cena 20,2min). Ocorreram 36% de óbitos,
(metade em até 6 horas). A análise estatística revelou 24 fatores associados à sobrevivência, dentre
eles, os procedimentos respiratórios avançados e os circulatórios básicos, as variáveis relativas ao
RTS e a gravidade (ISS, MAIS e o número de lesões). No modelo final de Cox, ter sido submetido a
procedimentos respiratórios avançados, compressões torácicas, apresentar lesão abdominal e
ISS>=25, foi associado a maior risco para o óbito até 48h após o trauma. Até 7 dias, a compressão
torácica não se manteve no modelo final e a PAS de zero a 75mmHg apresentou associação com a
morte após o acidente. Até a alta hospitalar, a ausência de PAS na avaliação inicial permaneceu no
modelo. A reposição de volume foi o único fator com valor protetor para o risco de óbito presente em
todos os momentos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-165049/
Nº de Classificação: 4848
PRADO, Cláudia. Ações e projetos de um corpo docente multiprofissional em um curso de
graduação em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
220 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Este estudo teve a intenção de compreender as ações e os projetos dos docentes
enfermeiros e docentes de outras áreas da saúde em um curso de graduação em enfermagem.
Nessa perspectiva, os sujeitos envolvidos foram quatro docentes enfermeiros e quatro docentes de
outras áreas da saúde que vivenciaram a situação da docência, sendo, por isso, capazes de atribuir
significados às suas experiências. A obtenção dos discursos foi feita por meio de duas questões
norteadoras: “Como tem sido suas ações docentes neste curso de Enfermagem? O que você espera
agindo desta forma?” O referencial de análise utilizado foi a fenomenologia social de Alfred Schütz.
Os discursos levaram à construção do mesmo tipo vivido dos docentes enfermeiros e de dos
docentes de outras áreas da saúde como sendo aqueles que desejam colaborar no crescimento
pessoal do aluno e o vêem como futuro profissional; que atuam com um perfil de alunos com
bagagem de conhecimentos e experiências heterogêneas; que acreditam que ser docente é também
ser pesquisador; que têm a intenção de fornecer os conteúdos programáticos propostos pela
disciplina; que demonstram grande preocupação e interesse em diversificar as estratégias de ensino;
que agem tendo a visão de que ser docente é acreditar na valorização e respeito à diversidade de
alunos mas que também vivenciam sentimentos distintos. Pode-se constatar que a reciprocidade das
ações e dos projetos desses sujeitos reforça a importância da composição de um corpo docente
multiprofissional, validando o conceito da interdisciplinaridade e desmistificando a idéia de que o fazer
dos docentes enfermeiros seja diferente do fazer dos docentes de outras áreas da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-02042007-090035/
Nº de Classificação: 4849
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SILVA, Maria Virginia Godoy da. As atividades dos enfermeiros de centro cirúrgico: análise em
instituições públicas e privadas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 137 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: Estudo realizado com os objetivos de identificar as atividades desenvolvidas pelos
enfermeiros de centro cirúrgico, relacionar os fatores que interferem na definição dessas atividades e
comparar a prática de trabalho de enfermeiros de centro cirúrgico em instituições públicas e privadas.
A população foi composta por catorze enfermeiros sendo sete da rede privada e sete do setor público
do município do Rio de Janeiro. Na coleta de dados foi realizada a identificação de cada instituição
hospitalar, do centro cirúrgico, equipe de enfermagem e do enfermeiro entrevistado. A análise das
atividades realizadas pelos enfermeiros foi considerada em três períodos distintos incluindo o
preparo, a realização e após a realização do ato anestésico cirúrgico. Para cada um desses períodos
foram investigadas as atividades ligadas ao ambiente, ao cliente, aos insumos e à equipe. As
atividades gerenciais, de ensino, pesquisa e sociais também foram consideradas. Os resultados
apontaram para uma concentração das atividades dos enfermeiros em todos os períodos
considerados nas áreas ligadas ao ambiente e a equipe.As diferenças entre as instituições públicas e
privadas quanto às atividades do enfermeiro ficam subliminarmente presentes sendo enfatizada a
atenção à equipe médica nas instituições privadas. As atividades ligadas ao cliente foram
identificadas para todos os períodos com uma baixa freqüência de realização. O estudo indica a
necessidade de redirecionamento do trabalho dos enfermeiros de centro cirúrgico, de forma que
mantenham o cliente como foco da sua atuação. Será necessária a readaptação das suas funções,
passando a assumir novos papéis. A produção e utilização de dados obtidos em pesquisas se
apresenta como meta para os enfermeiros, constituindo-se em desafio para os serviços e escolas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4850
SERNA, Edilene Curvelo Hora. Família do paciente de trauma cronioencefálico: adaptação
transcultural do "Family Needs Questionnaire" e Programa de Suporte de Informação. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo de desenvolvimento metodológico e experimental
sobre a adaptação transcultural de um instrumento de medida das necessidades da família, o “Family
Needs Questionnaire” (FNQ) e a eficácia de uma intervenção, o Programa de Suporte de Informação
às famílias de pacientes com trauma cranioencefálico (TCE), realizado a partir de seis meses após o
evento traumático. A casuística do estudo constituiu-se de 161 familiares e 71 pacientes de TCE,
sendo 60 famílias distribuídas de maneira randomizada, 40 no grupo experimental e 20 no controle.
Foi desenvolvido nos domicílios das vítimas de TCE atendidas em um Hospital Público e Centro de
Especialidades em Aracaju-Sergipe (Brasil), no período de setembro (2004) a julho (2005). Os
resultados evidenciaram que os familiares tinham idade média de 35,7 anos, a maioria era cuidador
principal (75,2%), sexo feminino (82,6%), casada ou amasiada (47,9%), irmã (33,5%) e mãe (23,0%)
do paciente, católica (73,3%), ensino fundamental incompleto (42,2%) e renda mensal de 1 a 2
salários mínimos (62,1%). Os pacientes tinham idade média de 32,4 anos e tempo de trauma médio
de 2,2 anos. A maioria era do sexo masculino (81,7%), solteiro (54,9%), católico (67,6%), ensino
fundamental incompleto (54,9%), vítimas de acidentes de transporte (54,9%) com boa recuperação
pós-trauma (53,5%). A tradução e a adaptação do FNQ para a língua portuguesa e à cultura brasileira
resultaram em uma versão denominada Questionário de Necessidades da Família que mede a
importância das necessidades e seu grau de atendimento. A análise fatorial resultou em 32 itens
distribuídos em oito subescalas, o valor do alfa de Cronbach nas subescalas variou entre 0,60 a 0,86.
Na visão dos familiares, a quase totalidade das necessidades foi considerada “importante” ou “muito
importante” (índice médio proporcional de necessidade, 93,1%), a necessidade considerada mais
importante foi “eu preciso ter as minhas perguntas respondidas com honestidade”. A maioria dessas
necessidades não era atendida (índice médio proporcional de necessidade, 54,5%), a necessidade
menos atendida foi “eu preciso ter recursos para mim ou para minha família, ex. aconselhamento
financeiro ou legal, folga do cuidado, aconselhamento, serviço de enfermagem”. Por meio da
comparação dos resultados das duas aplicações (antes-depois), houve um aumento significante das
necessidades atendidas (conjunto de itens) no grupo experimental em relação ao controle. Nos itens
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11 a 14, observou-se aumento significante das necessidades atendidas e parcialmente atendidas no
grupo experimental em relação ao controle. O Questionário de Necessidades da Família mostrou ser
um instrumento confiável e válido para medir em nosso meio as necessidades das famílias com
pessoas com TCE e de utilidade clínica para avaliar a efetividade da intervenção. A avaliação
complementar realizada com os familiares confirmou a eficácia da intervenção e identificou a
categoria “aprender sobre o TCE e suas conseqüências”, como o efeito mais importante dessa
intervenção. O Programa de Suporte de Informação desenvolvido mostrou ser uma proposta viável
para trabalhar com essas famílias.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4851
SANTOS, Luciana Patriota Gusmão Soares dos. A atuação do agente comunitário de saúde em
São Bernardo do Campo: possibilidades e limites para a promoção da saúde. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: A pesquisa tem como objetivo caracterizar o perfil dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), identificando as ações realizadas e analisando-as à luz do paradigma da Promoção da saúde.
Para isso optou-se por uma pesquisa exploratória do tipo quanti-qualitativa, realizada com todos os
ACS das 15 equipes de PACS, num total de 241 ACS, do município de São Bernardo do Campo
(SP). A coleta de dados foi pela aplicação de um questionário para a caracterização dos ACS e um
formulário baseado nas competências preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS), que buscou
identificar as ações que este profissional realiza, bem como a freqüência com a qual executa essas
ações. O conteúdo dos instrumentos de coleta foi organizado e analisado no programa computacional
SPSS. Como resultado da análise evidenciou-se que a maioria dos ACS é constituída de mulheres,
com idade média de 33 anos, com união conjugal, de raça branca e parda, nascidas na região
Sudeste, zona urbana, com ensino médio completo e curso profissionalizante, com participação em
um trabalho formal antes de ser ACS e que vivem com média de 3 salários mínimos. Em média,
moram há 15 anos no bairro onde trabalham, sendo que há 4 anos trabalham como ACS. A forma de
participação comunitária na vida pessoal que mais se destaca é a ligada a grupos religiosos. As
competências preconizadas pelo MS: “Integração da equipe com a população local”; “Prevenção e
monitoramento de risco ambiental e sanitário” e “Prevenção e monitoramento a grupos específicos e
morbidades” são em sua maioria realizadas pelos ACS, enquanto que as de “Planejamento e
avaliação das ações de saúde” e “Promoção da saúde” são realizadas de forma heterogênea pelo
Município. Partindo-se do princípio que as estratégias de Promoção da saúde necessitam, entre
outros fatores, das políticas públicas para concretizar suas ações, concluiu-se pela necessidade de
se realizar um planejamento das ações do ACS que seja comum a todo o Município, pela importância
de se fortalecer a competência do ACS para a Promoção da saúde, de forma que esta possa
encaminhar para o empowerment da comunidade e para a intersetorialidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-21112006-102019/
Nº de Classificação: 4852
KURITA, Geana Paula. Alteração cognitiva e o tratamento da dor oncológica. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 138 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele A. de M.
RESUMO: Avaliou-se, três vezes, ao longo de um mês, a função cognitiva de doentes em tratamento
da dor oncológica e comparou-se o desempenho dos que recebiam opióides (Grupo Recebendo
Opóides – GRO, n=14) ao dos que não os recebiam (Grupo Sem Opióides – GSO, n=12);
analisaram-se também as relações entre função cognitiva, intensidade da dor e dose do opióide. A
função cognitiva foi avaliada por meio do Teste de Trilhas, Mini-exame do Estado Mental, Teste de
Extensão de Dígitos, Bateria Breve de Rastreio Cognitivo e Inventário de Depressão de Beck. Para a
identificação de diferenças, o nível de significância foi estabelecido em 5%. A análise longitudinal
para o GSO mostrou melhora da memória incidental (P=0,005) e do aprendizado (P=0,016);
entretanto, piora das habilidades construtivas e vísuo-perceptivas (P=0,039). Para o GRO observouse melhora da memória incidental (P=0,038). Em ambos os grupos não houve modificação no Teste
de Trilhas, Mini-exame do Estado Mental, Teste de Extensão de Dígitos e demais testes da Bateria
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Breve de Rastreio Cognitivo. A comparação entre os grupos mostrou que o GSO teve melhor
desempenho na atenção/concentração e memória operacional (2ª avaliação, P=0,029) e funções
executivas (1ª avaliação, P=0,023). A análise de correlações no GRO demonstrou que à dor menos
intensa corresponderam escores maiores no Mini-exame do Estado Mental (P =0,001), na memória
incidental (P =0,030 e 0,014), na memória imediata (P=0,042) e na memória tardia (P =0,037),
avaliados pela Bateria Breve de Rastreio Cognitivo. Não se observaram correlações no GSO. Não
houve correlação entre a dose do opióide e o desempenho nos testes. O GSO teve melhor
desempenho que o GRO em alguns testes, na análise comparativa entre grupos e na análise
longitudinal. No entanto, essa superioridade não se expressou nas três avaliações e nem na maioria
dos testes. A correlação negativa entre intensidade da dor e função cognitiva no Grupo Recebendo
Opióides indicou que a intensidade da dor influenciou o desempenho cognitivo. Há necessidade de
outros estudos que ampliem o conhecimento sobre o tema.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-04052006-211733/
Nº de Classificação: 4853
LEITE, Patricia Campos. A vivência de mulheres trabalhadoras de enfermagem que apresentam
distúrbios oesteomusculares relacionados ao trabalho (DORT): uma abordagem compreensiva
da fenomenologia existencial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006.
133 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Arlete
RESUMO: Neste estudo qualitativo de abordagem fenomenológica busquei compreender a vivência
de mulheres trabalhadoras de enfermagem que, apresentam distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (DORT). As entrevistas foram realizadas com seis mulheres que estavam vivenciando os
DORT, sendo quatro auxiliares e duas técnicas de enfermagem. Para desvelar a essência do
fenômeno ser mulher trabalhadora de enfermagem vivenciando os DORT elaborei a questão
norteadora: Gostaria que você me contasse a sua experiência, como é para você ser mulher,
trabalhadora de enfermagem convivendo com um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho?
Dos discursos emergiram as Unificações Ontológicas: O ser-no-mundo vivenciando os DORT, A
trabalhadora de enfermagem vivenciando a ambiguidade da solicitude, A angústia por vivenciar os
DORT e A transcendência da trabalhadora de enfermagem vivenciando os DORT que foram
analisadas e interpretadas à luz do referencial filosófico de Martin Heidegger. Os resultados do
estudo desvelaram a trajetória percorrida pelas trabalhadoras que adoecem por DORT, vislumbrando
assim caminhos para um cuidado autêntico que possibilite a transcendência da doença.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4854
ZANEI, Suely Sueko Viski. Análise dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida
WHOQOL-bref e SF-36: confiabilidade, validade e concordância entre pacientes de Unidades de
Terapia Intensiva e seus familiares. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 135 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Este estudo teve como objetivos: analisar as propriedades psicométricas dos instrumentos
de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-bref e SF-36 aplicados a pacientes adultos após a
internação em Unidades de Terapia Intensiva e a seus familiares e, avaliar a concordância entre
pacientes e familiares como seus substitutos. A amostra foi composta por 71 pares paciente-família. A
confiabilidade foi avaliada pela consistência interna através do Coeficiente Alfa de Cronbach. A
validade convergente foi avaliada através das correlações interdomínios dos instrumentos e a
validade divergente pelas correlações entre os domínios e o número de comorbidades através da
Correlação de Spearman. A concordância entre os pares foi verificada pelo Coeficiente de Correlação
Intraclasse e pela estatística kappa ponderado. Os resultados mostraram que o SF-36 quanto à
confiabilidade apresenta valores aceitáveis (0,70) para a maioria dos domínios tanto para pacientes
como para os familiares. Quanto ao WHOQOL-bref o coeficiente foi inferior a 0,70 para todos os
domínios, em ambos os casos. A maioria das correlações interdomínios do SF-36 foram positivas e
significativas para pacientes e familiares. O WHOQOL-bref quando aplicado aos pacientes
apresentou correlações interdomínios positivas e significativas, mas o mesmo não ocorreu com os
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familiares. As correlações entre os domínios e número de comorbidades, tanto para o SF-36 e o
WHOQOL–bref não foram significativas. A concordância entre os pares foi melhor quando o familiar
foi o pai ou a mãe, filho e cônjuge, nessa ordem. Domínios e itens que avaliam condições objetivas
são os que apresentam valores de concordância mais elevados entre os pares. O SF-36 apresentou
maior número de concordâncias moderadas. O domínio Aspectos Físicos do SF-36 foi o que
apresentou concordância substancial para todos os familiares. O domínio Físico do WHOQOL-bref
apresentou concordância moderada para a maioria dos familiares. Para o SF-36, a concordância foi
melhor quando os pacientes tinham duas ou mais comorbidades, Para o WHOQOL-bref foi melhor
quando o paciente tinha uma ou duas comorbidades, mas apresentou maior número de
concordâncias inconsistentes. De forma geral, os domínios previstos como aqueles que avaliam
construtos similares não se correlacionaram. Esses resultados confirmam que no contexto do
tratamento intensivo o SF-36 é mais adequado como instrumento de avaliação de qualidade de vida
relacionado à saúde. Esses achados são similares aos da literatura internacional.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-21032006-154203/
Nº de Classificação: 4855
YAMADA, Beatriz Farias Alves. Índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers: construção e
validação da versão feridas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006.
254 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lucia Conceição de Gouveia
RESUMO: Diante da indisponibilidade de um instrumento específico de avaliação da qualidade de
vida (QV) de pessoas com qualquer tipo de ferida, em nosso meio, o objetivo deste estudo foi
construir e validar a versão feridas do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers (IQVFP-VF).
Inicialmente, o estudo recebeu autorização das autoras do instrumento original, aprovação pelo
Comitê de Ética da EEUSP e autorizações dos campos para a coleta de dados. Classificado como do
tipo metodológico, o estudo foi desenvolvido segundo os procedimentos teóricos, empíricos e
analíticos, propostos por Pasquali, Os procedimentos teóricos incluíram a definição e análise dos
itens por meio de revisão de literatura, avaliações de juizes (especialistas e pacientes) e pré-teste; os
empíricos foram realizados por meio da aplicação do instrumento, resultante da etapa anterior, para
análise de suas propriedades psicométricas, em amostras de teste (n=362), re-teste (n = 63) e
validade convergente (n=179); e os analíticos, por meio das estratégias estatísticas destinadas às
análises das propriedades psicométricas do instrumento final dos procedimentos teóricos. A
confiabilidade foi obtida por meio da avaliação da consistência interna – CI (alfa de Cronbach >=
0,70) e da estabilidade do instrumento - duas semanas pós-teste (coeficiente de correlação
intraclasse >= 0,70). Avaliaram-se a validade de conteúdo, pela concordância entre juizes (>= 80%);
a de critério concorrente, pela correlação entre os escores do item sua satisfação e dos domínios e
instrumento total (coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman >= 0,30); a validade de
construto convergente, correlacionando-se os domínios e instrumento total do IQVFP-VF e
WHOQOL-bref (esperando-se correlações moderadas a fortes >= 0,30 entre os domínios similares e
< 0,30 entre os diferentes) e a validade de construto discriminante, comparando-se os escores dos
domínios e instrumento total quanto a idade, número e duração da ferida e intensidade de dor, no
momento e na última semana (Testes de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, t-Student e ANOVA). A
análise fatorial confirmatória (AFC) foi testada pelo grau de correlação entre os itens e os domínios
originais (saúde/funcionamento-SF; sócio-econômico-SE; psicológico e espiritual–PE e família–Fa) e
medidas de ajuste de modelo (LISREL). A amostra foi composta de pacientes ambulatoriais com
feridas, pertencentes a dezesseis instituições, que se enquadraram em critérios pré-estabelecidos.
Os resultados mostram coeficientes alfa de Cronbach 0,90; 0,88; 0,65; 0,81; 0,55 para o instrumento
total e domínios SF, SE, PE, Fa respectivamente, na avaliação da CI; para a estabilidade,
encontraram-se correlações >= 0,83 (p<0,000); para a validade concorrente, correlações de 0,28 a
0,69; para a validade convergente, correlações de 0,17 a 0, 60 e para a validade discriminante,
correlações significativas entre: QV geral e número de feridas (p=0,047); PE e duração da ferida
(p=0,017); SF (p= 0,043), SE (p= 0,008), PE (p= 0,000) e qualidade de vida geral (p=0,003) para as
faixas etárias mais avançadas; e SE e a pior dor da semana anterior à entrevista (p = 0,015). À AFC
sugeriu que o modelo é razoavelmente ajustado para o quatro domínios. Concluindo-se o estudo,
pode-se considerar que o IQVFP-VF - como um instrumento específico e relacionado à saúde - é
válido e tem confiabilidade atestada nos aspectos mais importantes para a população com feridas: a
QV geral, a saúde e os aspectos psicológicos e espirituais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4856
ANDRÉ, Adriana Maria. Competências para a gestão de unidades básicas de saúde: percepção
do gestor. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: Considerando a importância do gerenciamento das Unidades Básicas de Saúde para a
melhoria da saúde da população com o enfoque de saúde enquanto “qualidade de vida” realizamos a
presente investigação, tendo como objetivos gerais conhecer o perfil de competências dos atuais
gestores das Unidades Básicas de Saúde do Município de São Paulo e analisar se essas
competências favorecem ou não a implementação dos novos modelos assistenciais e gerenciais, que
contemplam as estratégias que lhe são inerentes. Os objetivos específicos foram: identificar na
percepção dos atuais gestores quais são as competências para a gestão das UBS e problematizar se
a formação e o preparo específico destes gestores influenciam no modo de operacionalização das
estratégias e na dinâmica das equipes envolvidas nos serviços. A pesquisa foi qualitativa e a
pesquisadora faz parte da instituição em que a investigação foi realizada. A proposta era provocar
mudança de paradigmas nos agentes envolvidos, caracterizando-se dessa maneira uma pesquisa
ação. Na primeira fase os dados foram coletados por meio de entrevistas e na segunda, realizamos
uma devolutiva das análises das entrevistas, cujas unidades de significado nortearam os temas
disparadores para a realização de um encontro de grupo focal. Foram três temas: quais são os
conhecimentos gerenciais necessários a um gestor de UBS, quais são as habilidades gerenciais a
serem desenvolvidas por um gestor de UBS e quais são as atitudes que devem permear essas
habilidades. Dez dos dezenove gerentes da região estudada (52,63%) participaram da pesquisa. Os
resultados evidenciaram que a percepção dos atuais gestores em relação às competências para gerir
uma UBS contemplam uma visão simplista e que existe um despreparo desses agentes. Isto
influencia diretamente o modo de operacionalização das estratégias e a dinâmica das equipes,
contribuindo para a ineficácia e ineficiência dos processos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-29032006-101242/
Nº de Classificação: 4857
BATISTA NETO, Simone. Caneta de bisturi elétrico de uso único: avaliação do alcance da
esterilidade com vista ao reúso. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: A reutilização de materiais de uso único é um problema mundial e polêmico que exige
pesquisas para produzir evidências científicas. As Centrais de Material e Esterilização (CME), há
décadas vêm praticando o reprocessamento das canetas de bisturi elétrico de uso único (CBEUU),
empregando dois tipos de limpeza: manual e com lavadora ultra-sônica. Os métodos usados na
esterilização desse material são: Vapor Saturado sob Pressão, Plasma de Peróxido de Hidrogênio
(PPH), Óxido de Etileno (ETO) e Vapor à Baixa Temperatura e Formaldeído (VBTF), sendo a escolha
do método dependente dos recursos disponíveis na Instituição e da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar. Não existem estudos científicos que referendem esta prática, assim, o objetivo
desta pesquisa foi estudar o reprocessamento quanto ao alcance da esterilidade. Para tanto,
delineou-se um estudo laboratorial, experimental randomizado e comparativo. Foram recolhidas 1.816
amostras de CBEUU de uma Instituição Hospitalar que os descartava após o primeiro uso. Todas as
amostras foram submetidas à limpeza manual e esterilização por ETO para diminuição da carga
microbiana inicial. Por meio de um sorteio, foram selecionadas 472 unidades de CBEUU (teste),
utilizando a técnica de amostragem probabilística sistemática. Como controle negativo, foram usadas
48 canetas de bisturi elétrico permanente (CBEP). Foi realizada a contaminação intencional das
amostras (CBEUU e CBEP) em 75% (388 unidades) com esporos de Bacillus subtillis para
monitoramento dos processos de esterilização à baixa temperatura (ETO, PPH e VBTF) e 25% (132
unidades) com Geobacillus stearothermophillus para o Vapor Saturado sob Pressão. Metade das
unidades amostrais foi submetida à limpeza manual e a outra metade à limpeza com lavadora ultrasônica. Todas as unidades amostrais foram encaminhadas para diferentes tipos de esterilização em
equipamentos validados, obedecendo a uma eqüidade na distribuição. Frente ao método de
esterilização à Vapor Saturado sob Pressão, as amostras apresentaram danos físicos após o
processo, sendo excluídas do experimento. Assim sendo, para a realização desta pesquisa foram
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utilizadas 352 CBEUU e 36 CBEP. Os resultados microbiológicos das CBEUU revelaram que o
método de limpeza com lavadora ultra-sônica obteve o melhor resultado quando comparado à
limpeza manual, na destruição dos microrganismos-teste dos três métodos de esterilização à baixa
temperatura, na seguinte ordem: VBTF (98,3%), ETO (94,8%) e PPH (86,2%). Na limpeza manual,
somente o método de esterilização por VBTF obteve alcance de esterilidade, (100%), enquanto o
ETO e PPH tiveram resultados satisfatórios 64,4% e 3,4%, respectivamente. As CBEP que deveriam
ter funcionado como controle negativo, apresentaram resultados microbiológicos positivos na limpeza
manual e com lavadora ultra-sônica nos métodos de esterilização por PPH e ETO. No método de
esterilização por VBTF, as CBEP mostraram-se como controle negativo, tanto na limpeza manual
como na com lavadora ultra-sônica, obtendo a esterilidade em 100% das unidades amostrais. Estes
resultados refutam o caráter de uso único outorgado às canetas de bisturi com esta classificação.
Falta um consenso nacional se produtos de uso único podem ser reutilizados. A possibilidade técnica
de reprocessar CBEUU foi demonstrada nesta pesquisa.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4858
BETELI, Vivian César. Acompanhamento do desenvolvimento infantil em creches. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REZENDE, Magda Andrade
RESUMO: O período da vida em que as crianças freqüentam instituições de educação infantil
(creches e pré-escolas) corresponde a uma fase crítica para o desenvolvimento. Dentre as áreas do
desenvolvimento, a linguagem é uma das mais vulneráveis uma vez que necessita intensamente da
intervenção de outrem. Devido à importância do desenvolvimento acredita-se que acompanhá-lo é
uma ação básica de saúde, bem como um importante cuidado de enfermagem. Os objetivos desta
pesquisa foram: descrever perfil de desenvolvimento, especialmente no que diz respeito às
habilidades de linguagem, de crianças hígidas de 0 a 6 anos de idade incompletos que freqüentam
instituição de educação infantil. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e longitudinal (coorte)
com amostra não probabilística. Utilizou-se o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II
(TTDD II). No período de 2001 a 2004 foram realizadas 150 aplicações do TTDD II em crianças de 4
meses e 23 dias até 5 anos 7 meses e 11 dias. Tais crianças freqüentavam instituições de educação
infantil consideradas de boa qualidade localizadas na cidade de São Paulo. Os critérios de inclusão
foram: idade gestacional conhecida (para menores de 2 anos), ausência de mal formação congênita,
não ser estrangeira (devido à área de linguagem), e nunca ter freqüentado creche. A condição sócioeconômica das famílias era homogênea, sendo a renda média de 7,60 salários mínimos, portanto,
superior à renda média per capita na região metropolitana de São Paulo no mesmo período, que era
4,28 salários mínimos. Os resultados foram estatisticamente iguais nas 3 creches, tanto para o
resultado global do TTDD II, quanto para a área de habilidades de linguagem isoladamente. Não
houve associação estatística dos resultados em relação aos sexos. Em termos de resultado global
houve melhora estatisticamente significante ao longo das 5 avaliações (1ª x 3ª p=0,015). O
desempenho da linguagem se manteve estatisticamente igual ao longo dos 5 momentos. Assim, é
possível ventilar as seguintes possibilidades: as 3 instituições em questão não estão conseguindo
otimizar as condições de molde a propiciar às crianças o pleno desenvolvimento de suas habilidades
de linguagem, e/ou, o TTDD II não possibilitou a triagem adequada nesta área. A favor da primeira
possibilidade há o fato que as habilidades de linguagem parecem declinar quando as crianças
alcançam 3 anos de idade, melhorando mais tarde. Exatamente neste período o módulo
educadora/crianças está abaixo no nível recomendado. Quanto à segunda possibilidade, tem-se que
o TTDD II ainda não está validado para a língua portuguesa empregada no Brasil. Conclui-se que:
freqüentar as creches pode ter sido benéfico para o desenvolvimento das crianças no que tange ao
desenvolvimento global. No caso da das habilidades de linguagem há necessidade de outras
pesquisas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-02102006-153741/
Nº de Classificação: 4859
FONTES, Cassiana Mendes Bertoncello. Perfis de diagnósticos de enfermagem antes e após a
implementação da classificação da NANDA-I. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar os perfis de diagnósticos de enfermagem e dos
domínios da classificação antes e após a implementação da classificação da North American Nursing
Diagnosis Association – International (NANDA-I) na Clínica Médica do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo (HU-USP), realizada entre os anos de 2001 e 2004. A amostra foi
composta pelos registros de enfermagem de 31 pacientes admitidos em agosto de 2001 (fase pré,
sexo masculino=61,3%, idade média=53,6±20,9 anos, internação por doenças do aparelho
circulatório=30%) e de 30 admitidos em agosto de 2004 (fase pós, sexo feminino=60,0%, idade
média=60,9±23,1 anos, doenças do aparelho respiratório=30%). Todos os registros de enfermagem
das primeiras 24 horas de internação foram manualmente transcritos. Na fase pré foi utilizada a
técnica de mapeamento cruzado para inferir os diagnósticos segundo a taxonomia da NANDA-I. Os
diagnósticos da fase pós foram transcritos dos registros. Os critérios para incluir os diagnósticos das
duas fases para as análises finais foram: consenso de painel de três juízes e a existência de pelo
menos um item de prescrição de enfermagem pertinente. As associações entre as freqüências de
diagnósticos, domínios e as fases do estudo foram testadas, com nível de significância <=0,10. Os
perfis de diagnósticos e domínios foram descritos pela Análise Fatorial Múltipla (AFM). Na fase pré,
os diagnósticos mais freqüentes foram: integridade da pele prejudicada (54,8%), dor aguda (48,4%) e
risco para integridade da pele prejudicada (45,2%), e na fase pós: dor aguda (66,7%), integridade
tissular prejudicada (32,3%) e desobstrução ineficaz de vias aéreas para (43,3%). Seis diagnósticos
apresentaram diferença estatística entre as duas fases: integridade da pele prejudicada (de 54,8%
para 33,3%, p=0,092); nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais (de 25,8% para
ausência de ocorrência, p=0,005); deambulação prejudicada (de 19,4% para nenhuma ocorrência,
p=0,024); proteção ineficaz (de nenhuma ocorrência para 23,3%, p=0,005); perfusão tissular renal (de
nenhuma ocorrência para 16,7%, p=0,024); ansiedade (de nenhuma ocorrência para 13,3%,
p=0,053). Foram identificados seis domínios na fase pré e sete na pós. Houve diferenças
significativas nos domínios: conforto (de 48,3% para 73,3%, p=0,046); nutrição (de 25,8% para 6,6%,
p=0,023) e enfrentamento/tolerância ao estresse (de nenhuma ocorrência para 13,3%, p=0,053).
Essas diferenças indicam que, após a implementação da classificação, houve maior focalização de
respostas de conforto e de enfrentamento e tolerância ao estresse. A AFM indicou diferentes perfis de
diagnósticos e de domínios entre as fases, mostrando que na fase pós houve maior amplitude dos
fenômenos focalizados pelas enfermeiras. A implementação da classificação da NANDA-I contribuiu
para ampliar o foco do cuidado, aumentando a ênfase em fenômenos pouco documentados, como os
do domínio de enfrentamento e tolerância ao estresse. O fato de as enfermeiras documentarem
esses fenômenos como diagnósticos aumenta a responsabilidade na seleção de intervenções
adequadas e na avaliação dos resultados obtidos. Os resultados deste estudo são contribuições
importantes para aprimorar os processos de implementação das classificações e para monitorar os
seus efeitos na prática clínica de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02062006-104510/
Nº de Classificação: 4860
MACHADO, Leise Rodrigues Carrijo. Modo de vida de portadores de hipertensão arterial
sistêmica assistidos em uma unidade de saúde da família: dialética do subjetivo e objetivo. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 244 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CAR, Marcia Regina
RESUMO: Por intermédio deste procurou-se identificar nexos que evidenciassem adesão ao
tratamento da hipertensão arterial nos modos de vida dos usuários portadores de hipertensão arterial;
compreender as relações dialéticas da assistência prestada pela Unidade de Saúde da Família
expressa por contradições e congruências no modo de vida destes e elaborar um programa educativo
segundo pedagogia emancipatória fundada nos pressupostos teóricos de Paulo Freire, com temas
referentes às necessidades evidenciadas pelos usuários portadores de hipertensão arterial. O
fenômeno modo de vida foi apreendido sob o referencial teórico-metodológico do materialismo
histórico e dialético. As entrevistas realizadas com 11 usuários portadores de hipertensão arterial
foram submetidas ao procedimento de análise de discurso, que revelou o modo de vida destes
usuários representado pelos temas: crenças, sentimentos, para além do individual, controle
pressórico, descontrole pressórico e causa da hipertensão arterial. Estes temas foram analisados
frente às categorias dialéticas o subjetivo e o objetivo e processo saúde-doença-cuidado. Para estes
usuários portadores de hipertensão arterial a vida cotidiana se apresenta com inúmeras contradições
referentes ao tratamento necessário e a doença que não é assumida como doença; necessidade de
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modificações em hábitos e valores humanos que se contrapõem às essas modificações;
impossibilidade concreta de controle dos níveis pressóricos decorrente de situações do modo de vida
como o nervosismo, problemas familiares e financeiros. Ao identificar contradições do modo de vida
destes usuários, este estudo apresenta uma proposta de melhoria da adesão ao tratamento da
hipertensão arterial por meio da educação emancipatória nos pressupostos de Paulo Freire. É
necessário que a enfermagem reconheça e se aproxime desta realidade e de modo ético transforme
sua prática profissional no sentido de propiciar caminhos de maior autonomia aos usuários portadores
de hipertensão arterial assistidos pelas enfermeiras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03102006-084603/
Nº de Classificação: 4861
RIBEIRO, Silma Maria Cunha Pinheiro. Reprocessamento de cateteres de angiografia
cardiovascular após uso clínico e contaminados artificialmente: avaliação da eficácia da limpeza
e da esterilização. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 137 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: A prática assistencial na área da saúde implica situações de risco, os quais podem ser
maximizados, minimizados ou projetados no julgamento à luz da fundamentação científica. O
reprocessamento de materiais de uso único é uma prática que, a cada dia, tem exigido esforços dos
profissionais de saúde no sentido de buscar e produzir evidências que auxiliem no processo de
tomada de decisão em relação à não-realização ou sob que condições podem ser executadas. O
objetivo geral deste estudo foi avaliar a aplicação de diferentes processos de limpeza e a
esterilização em óxido de etileno a 100% nos cateteres de angiografia cardiovascular com vista à
determinação da capacidade de redução da carga microbiana e do resíduo orgânico neles antes e
após a utilização pelo paciente, assim como em situações de simulação com testes desafio. Trata-se
de pesquisa experimental, aplicada, comparativa e controlada realizado no Research Centre do Saint
Boniface General Hospital filiado à University of Manitoba, localizada em Winnipeg no Canadá. Os
cateteres foram utilizados uma única vez por pacientes submetidos a angiografia coronariana e à
análise de resíduos orgânicos (hemoglobina, carboidrato, proteína e endotoxina) por meio de testes
bioquímicos diretos e indiretos utilizando a técnica de espectrofotometria. A carga microbiana foi
avaliada por meio da realização de cultura microbiológica por método indireto. Esses experimentos
foram realizados em quatro etapas, sendo a primeira imediatamente após o uso dos cateteres para
determinação da sujidade basal; a segunda, após o uso pelo paciente e limpeza do cateter por
diferentes métodos; a terceira, após o uso pelo paciente, de inoculação de sujidade artificial e limpeza
por diferentes métodos e a quarta, após o uso pelo paciente, teste desafio, limpeza e esterilização
simulando-se cinco reusos. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e analítica por meio de
testes estatísticos paramétricos (análise de variância) e, quando necessário, testes não paramétricos
(Kruskall-Wallis). Em todas as análises estatísticas, foram considerados testes bilaterais com um nível
de significância estatística de 5% ou 0,05 e o intervalo de confiança estabelecido foi de 95%. O
resultado positivo em qualquer um dos testes de detecção de resíduo orgânico e microbiológico foi
indicativo de ineficácia do método de limpeza testado. As unidades amostrais foram submetidas aos
seguintes métodos de limpeza: limpeza manual com detergente enzimático com enxágüe em água de
torneira ou água tratada com osmose reversa e esterilizada; limpeza manual com detergente
contendo peróxido de hidrogênio com enxágüe com água tratada com osmose reversa e esterilizada;
limpeza automatizada com detergente enzimático sem enxágüe ou com enxágüe em água tratada
com osmose reversa e esterilizada; limpeza sob pressão contínua com detergente contendo peróxido
de hidrogênio com enxágüe em água de torneira ou água tratada com osmose reversa e esterilizada.
Os resultados obtidos neste estudo apontam para a manutenção da carga microbiana antes e após a
limpeza dos cateteres. Antes da execução de qualquer método de limpeza dos cateteres, a
freqüência de culturas positivas foi de 8,2%, com uma carga microbiana média de 500UFC/unidade.
Após a limpeza dos cateteres a freqüência de culturas positivas foi de 8,3% e a carga microbiana
média foi de 250UFC/unidade. Os resíduos orgânicos basais detectados nos cateteres
apresentavam-se nas seguintes concentrações: 146,3 µg/unidade de hemoglobina, 628,5 µg/unidade
de proteína e 7,0 µg/unidade de carboidrato e 38,0 UE/unidade de endotoxina. Após a realização de
cinco simulações, a concentração de hemoglobina indireta foi abaixo do limite de detecção do teste,
proteína
indireta
=107,7
µg/unidade,
carboidrato
indireto=
340,1µg/unidade
e
endotoxina=5,4UE/unidade. A análise da concentração dos resíduos orgânicos de acordo com os
métodos de limpeza demonstrou diferentes níveis de redução. Os métodos de limpeza que utilizaram
o detergente contendo peróxido de hidrogênio apresentaram melhor desempenho em relação aos
que utilizaram detergentes enzimáticos, sendo que o do método de limpeza sob pressão contínua foi
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superior aos demais métodos. Os resultados dos resíduos orgânicos dos cateteres que foram
submetidos a cinco simulações de reuso mostraram-se inferiores aos valores médios absolutos de
uma única simulação, com exceção da concentração média de carboidrato.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-161212/
Nº de Classificação: 4862
MENZANI, Graziele. Stress entre enfermeiros brasileiros que atuam em pronto socorro. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: A enfermagem é considerada uma profissão que sofre o impacto do stress, que advém do
cuidado constante com pessoas doentes e situações imprevisíveis, principalmente na unidade de
pronto socorro. A finalidade deste estudo foi de levantar os estressores dos enfermeiros atuantes em
unidades de pronto socorro nas cinco regiões brasileiras. A população do estudo constituiu-se de
uma amostra de 143 enfermeiros atuantes em unidades de pronto socorro das regiões brasileiras e
que estavam inseridos em instituições de alta complexidade de assistência prestada. Os dados foram
coletados utilizando-se a Escala Bianchi de Stress, constituída por caracterização sócio-demográfica
e por 51 itens, que versavam sobre as atividades desempenhadas pelos enfermeiros. A análise
estatística dói descritiva e inferencial, usando análise de variância ANOVA. Com a finalidade de
promover a comparação e estudo dos dados, foi realizado o escore de stress, em seis domínios,
englobando o relacionamento(A), funcionamento da unidade(B), administração de pessoal(C),
assistência de enfermagem(D), coordenação da unidade(E) e condições de trabalho(F). Os níveis
obtidos foram classificados em baixo (até 3,0), médio (de 3,1 a 4,0) alerta (de 4,1 a 5,9) e alto (acima
de 6,0).A amostra foi eminentemente feminina (90,9%), jovem (71,1% com menos de 40 anos), com 2
a 5 anos de formação, atuantes na unidade de pronto socorro há aproximadamente 36 meses, sendo
82,5% dos enfermeiros com cargos assistenciais, 73,2% com pós-graduação latu sensu, e 46,2% dos
enfermeiros atuavam em instituições da região Sudeste. Verificou-se que, os enfermeiros obtiveram
escore individual de stress entre 3,1 e 5,9, o que denota médio nível a alerta para alto nível de stress.
Considerando-se o escore de stress por região obtive-se que SE>NE>S>CO>N. Na análise dos seis
domínios, obteve-se, em ordem decrescente, F>C>E>D>B>A, independentemente da região
geográfica a que pertencia o enfermeiro. O cargo de “gerência” foi a variável com relação
estatisticamente significante (p<0,05), demonstrando que “ser gerente”, é estressante e aumenta à
medida que aumenta também o tempo de formado. Pode-se inferir que tanto a estrutura
organizacional da instituição hospitalar tem responsabilidade no nível de stress dos enfermeiros de
pronto socorro como também o próprio enfermeiro, na procura de estratégias para enfrentamento da
situação, que pode interferir no âmbito pessoal e profissional.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03102006-085602/
Nº de Classificação: 4863
POLTRONIERI, Mairy Jussara de Almeida. Eventos adversos na administração de dieta enteral
em unidade de terapia intensiva: análise comparativa entre o volume prescrito e o administrado.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritivo, prospectivo, que teve como
objetivos comparar o volume de dieta enteral prescrito com o administrado aos pacientes internados
em Unidades de Terapia Intensiva (UTI); comparar as necessidades calóricas diárias (NCD) dos
pacientes com as necessidades calóricas prescritas (NCP) e as administradas (NCA); identificar os
motivos e os fatores associados a não administração do volume da dieta enteral prescrita aos
pacientes. O estudo foi realizado no período de 21 de agosto a 21 de novembro de 2005, em duas
UTIs gerais de um hospital privado do Município de São Paulo. A coleta dos dados foi feita
diariamente por meio de informações contidas no prontuário e na folha de controle da Unidade. Para
a análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva para caracterizar a amostra de pacientes, a
dieta enteral e os motivos da não administração do volume prescrito. A comparação das médias do
volume prescrito com o administrado, assim como das médias das NCD com as NCP e as NCA foram
feitas com o teste t-Student para amostras pareadas. Para as comparações, segundo faixas de
volumes e calorias foi utilizado o índice Kappa. Valores de p<0,05 foram considerados
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estatisticamente significantes. O método de regressão logística aplicado para verificar os fatores
associados à não administração da dieta enteral foi o Stepwise forward que incorporou ao modelo as
variáveis que apresentaram significância estatística (p<0,05) ou tendência à significância estatística
(0,05<p<0.10). A amostra foi constituída por 61 pacientes, sendo realizados 636 acompanhamentos
diários da administração da dieta enteral. Do total de pacientes, observou-se que, em algum
momento do acompanhamento, 72,1% não receberam o volume prescrito. O tempo decorrido entre a
internação na UTI e o início da TNE foi, em média, de 2,5 dias. Das avaliações feitas (n=636), a
maioria das dietas (57,6%) eram especializadas e foram administradas por meio de sondas enterais
posicionadas no estômago (56,9%). Dos 604 acompanhamentos em que houve prescrição médica de
dieta, em 30,2% houve pausa na administração (duração média de 6,1 horas), durante o período
programado para a infusão da dieta e em 23,6% a administração foi contínua em razão do uso de
bomba de insulina. Constatou-se que, em média, o volume de dieta administrado, 1118,8 ± 400,4 ml,
foi menor do que o prescrito, 1257,2 ± 306,9 ml (p=0,000). A análise comparativa das NCD com as
NCP e NCA mostrou evidência estatística (p=0,000) que permite afirmar que tanto as NCP como as
NCA, foram, em média, menores do que as NCD dos pacientes. NCA (1164,8 ± 508,2) foram
menores do que as NCD (1797,1± 292,7calorias) requeridas pelos pacientes. 59,0% dos pacientes
conseguiram atingir pelo menos 80,0% das NCD, em média com 4,8 dias de TNE. A comparação dos
valores classificados por faixas mostrou moderada concordância entre os volumes prescritos e
administrados (Kappa=0,614) e baixa concordância entre as NCD e NCP (Kappa=0,191) e NCD e
NCA (Kappa=0,100). De um total de 308 motivos que levaram a não administração do volume
prescrito (1,06 motivos por acompanhamento) o cálculo errado da velocidade de infusão pela equipe
de enfermagem foi predominante (20,8%), seguido pela realização de exames diagnósticos ou
terapêuticos e procedimentos cirúrgicos (14,9%). Do total de motivos, 70,6% eram evitáveis. Os
fatores associados a não administração do volume de dieta enteral prescrito foram a idade
(diminuição de 7% do risco a cada ano acrescentado à idade), a velocidade de infusão (diminuição de
4% do risco a cada ponto de aumento da velocidade) e necessidade calórica diária (aumento de 0,4%
da chance a cada unidade calórica requerida pelo paciente). Os resultados apontam para a
necessidade de um maior número de estudos que investiguem os eventos adversos relacionados à
administração da dieta enteral com vistas a assegurar o atendimento das reais necessidades
nutricionais dos pacientes graves internados na UTI.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03102006-090619/
Nº de Classificação: 4864
OYAMA, Silvia Maria Ribeiro. Abordagem telefônica para promoção da saúde. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: A adoção de hábitos saudáveis como a prática de atividades físicas, alimentação
equilibrada, sono saudável e a cessação do tabagismo tem sido apontada como importante medida
para melhorar a saúde, a qualidade de vida e facilitar a prevenção e o controle de algumas doenças
crônicas na população. Assim, intervenções em saúde, que visam orientar e facilitar a adoção de tais
hábitos são componentes importantes e necessários no planejamento de programas de promoção da
saúde. Mesmo que desconsiderássemos qualquer outro benefício além do financeiro, este já seria
suficiente para justificar ações voltadas para a promoção da saúde, por possibilitarem otimização dos
recursos materiais e humanos nas intervenções em saúde. Visando ampliar ainda mais este
benefício, novas tecnologias capazes de reduzir custos e manter qualidade de atendimento têm sido
pesquisadas. É neste contexto, que a abordagem telefônica para promover saúde surge como uma
opção. Este estudo tem a finalidade de avaliar a efetividade da abordagem telefônica na promoção da
saúde. O estudo foi realizado no Centro de Promoção da Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, com 46 indivíduos. Foram feitos de 3 a 5 contatos por pessoa, por meio
dos quais foram feitas orientações e intervenções baseadas nos preceitos da Terapia CognitivoComportamental e do Modelo Transteórico. Os resultados mostraram, que após a intervenção, os
clientes que receberam cinco contatos telefônicos, mudaram o comportamento, passando a praticar
alguma atividade física com regularidade e melhorando a qualidade do sono, esta mudança foi
estatisticamente significativa. Os outros comportamentos estudados não apresentaram mudança
estatisticamente significativas após 3 ou 5 contatos, apesar de alguns clientes apresentarem
mudanças favoráveis em seu comportamento, principalmente no grupo que recebeu 5 contatos.
Concluindo, a abordagem telefônica favoreceu a adoção de hábitos saudáveis, mostrando-se,
portanto, como uma estratégia de apoio favorável à promoção da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-162659/
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Nº de Classificação: 4865
PERES, Aida Maris. Competências gerenciais do enfermeiro: relação entre as expectativas da
instituição formadora e do mercado de trabalho. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 250 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: O desenvolvimento desta pesquisa focaliza as questões relacionadas ao ensino superior
de enfermagem, mais especificamente no que se refere à formação de competências gerenciais do
enfermeiro. O estudo tem como objetivos: identificar as competências gerenciais propostas nos
planos de ensino das disciplinas que abarcam conteúdos de Administração em Enfermagem,
reconhecendo a relação entre um Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o perfil do egresso proposto
nas Diretrizes Curriculares Nacionais; analisar o PPP de uma escola de enfermagem em face das
expectativas de dirigentes de serviços de enfermagem do mercado de trabalho local em relação às
competências gerenciais do enfermeiro ingressante nesses serviços; e, problematizar as
convergências e divergências das expectativas do mercado de trabalho em relação às competências
gerenciais e as priorizadas na formação, favorecendo intervenções no âmbito do ensino. A
sustentação teórica recuperou conceitos de competência no contexto da Administração Geral e da
Educação, desencadeando, a partir destes, uma discussão sobre as Políticas de Educação e as
Políticas de Saúde no país, como determinantes dos modelos de formação na Área de Enfermagem e
do ensino de Administração em Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do
tipo descritivo-exploratório, composta metodologicamente em três etapas: análise documental de um
PPP; análise das entrevistas realizadas com onze gerentes representantes do mercado de trabalho
de enfermagem em Curitiba, PR, e interpretação hermenêutico-dialética das competências gerenciais
esperadas nos âmbitos do ensino e do mercado de trabalho, explicitadas na primeira e segunda
etapas. A análise e a interpretação dos dados foram subsidiadas por duas grandes vertentes. A
primeira vertente abarca as categorias analíticas: totalidade, práxis, historicidade e dinamicidade, que
se complementam a partir da crítica dialética com a análise hermenêutica. A segunda vertente de
análise é composta pelas seguintes categorias empíricas, advindas dos discursos dos sujeitos
entrevistados: perfil do enfermeiro, para atender às necessidades institucionais; expectativas dos
gerentes, quanto às competências gerenciais dos enfermeiros; e bagagem gerencial, que os
enfermeiros trazem da formação para a instituição, segundo a percepção dos gerentes. A análise
interpretativa norteou-se pelos eixos dos determinantes estruturais, que abrangem as políticas de
saúde e as políticas de educação; pelos determinantes da dimensão particular, representada pelo
mercado de trabalho local em enfermagem e pela instituição de ensino; e pelos determinantes da
dimensão singular, pertinentes ao âmbito do ensino de Administração de Enfermagem. Os resultados
apontam a necessidade do ensino estreitar as relações com o mercado de trabalho no sentido de
ampliar a valorização das competências gerenciais do enfermeiro para além da dimensão técnica,
contemplando estas dimensões: comunicativa, ética, política e de desenvolvimento da cidadania.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-02102006-104635/
Nº de Classificação: 4866
REDA, Elaine. Instrumento de registro utilizado na avaliação em sala de recuperação pósanestésica: importância na continuidade da assistência ao paciente cirúrgico. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
RESUMO: Este estudo tem como objetivo geral conhecer a avaliação, feita pelos enfermeiros das
unidades pós-operatórias, a respeito da continuidade da assistência de enfermagem ao paciente
cirúrgico. Como objetivos específicos, o seu propósito é identificar não só as dificuldades
apresentadas pelos enfermeiros na obtenção dos dados clínicos referentes ao período de
recuperação pós-anestésica como também indicar a melhor estratégia para obter os dados clínicos
necessários para a continuidade da assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, após receber
alta da sala de recuperação pós-anestésica, além de levantar os dados clínicos, referentes ao
período de recuperação pós-anestésica, considerados necessários para o planejamento da
assistência de enfermagem no período pós-operatório. A amostra foi constituída por enfermeiros, de
duas instituições hospitalares identificadas por I e II, localizadas no interior do Estado de São Paulo,
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que assistem pacientes provenientes da recuperação pós-anestésica. Procedeu-se à coleta de
dados, no período de julho a agosto de 2005, utilizando-se um formulário, a fim de contemplar o
objetivo deste estudo. Os resultados mostraram que, no Hospital I, as dificuldades mais freqüentes,
que interferem na obtenção dos dados clínicos do paciente referente ao período de recuperação pósanestésica, foram, com 22 (84,62%) relatos cada: ausência do instrumento no prontuário e ausência
da passagem de plantão por telefone, seguidas da ausência de informações necessárias no
instrumento 19 (73,08%); preenchimento incompleto do instrumento 12 (46,15%) e passagem
incompleta de plantão por telefone 2 (7,69%). No Hospital II destacaram-se: preenchimento
incompleto do instrumento 25 (75,76%), seguidas da ausência de informações necessárias no
instrumento 19 (57,58%). E com 18 (54,55%) relatos cada: ausência do instrumento no prontuário;
ausência da passagem de plantão por telefone e passagem incompleta de plantão por telefone. No
Hospital I, a melhor estratégia para se obter informações do paciente com alta da recuperação pósanestésica foi um instrumento de registro associado à passagem de plantão por telefone 17 (65,38%),
enquanto que no Hospital II a maioria, 20 enfermeiros (60,61%), agregou os diversos meios de se
obter informações. Dentre os dados clínicos considerados necessários, pelos enfermeiros que não
consultavam esse instrumento, no Hospital I, destacaram-se as características dos curativos e
drenos, nível de consciência, controle das sondas, sinais vitais e acesso venoso. No Hospital II
destacaram-se sinais vitais e características dos drenos, seguidos de curativos, saturação de
oxigênio e exame físico. Quanto aos enfermeiros que o consultaram, 8 (30,77%) do Hospital I e 21
(63,64%) do Hospital II, foram de opinião que os dados clínicos presentes neste instrumento eram
extremamente importantes, com exceção dos parâmetros referentes à temperatura e pulso que, no
Hospital I, apresentaram diferenças de opinião quanto ao nível de importância (extremamente
importante e muito importante). Sendo assim, observa-se que, nos dois hospitais estudados, o
instrumento de registro, meio concreto de comunicação, auxilia no planejamento, promove a
continuidade, é um indicador de qualidade e um meio de documentar o cuidado com o paciente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03102006-083440/
Nº de Classificação: 4867
BONFIM, Isabel Miranda. Crenças e valores dos auxiliares e técnicos de enfermagem frente à
implantação do sistema de gestão de qualidade: ISO 9001:2000 no Hospital do Câncer de São
Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: Este estudo, de cunho qualitativo, realizado junto a auxiliares e técnicos de enfermagem,
teve como objetivo identificar as crenças gerais, pessoais e normativas dos entrevistados face à
implantação dos sistemas de qualidade ISO 9001:2000, no Hospital do Câncer, no município de São
Paulo, utilizando como referencial teórico a Teoria da Ação Racional (Theory of Reasoned Action TRA) de Ajzen;Fishbein (1980) A análise de 21 entrevistas semi-estruturadas, aplicadas aos
participantes do estudo, possibilitou evidenciar crenças positivas e negativas que foram agrupadas
em três Unidades Temáticas Centrais, estabelecidas a priori, dentro dos pressupostos da TRA:
Crenças de Atitude, Crenças Normativas e Crenças Gerais. A análise do conteúdo dos discursos
permitiu evidenciar, dentro dessas três grandes unidades temáticas que, nas Crenças de Atitude
destacaram-se subcategorias como: Vantagens, Desvantagens e Crenças Afetivas face à
implantação da ISO. Nas Crenças Normativas foram evidenciados aspectos positivos como fatores e
referentes sociais que estimularam a adesão ao Sistema ISO e como aspectos negativos, também
fatores e referentes sociais que desestimularam a adesão ao sistema. Dentre as Crenças Gerais,
foram ressaltados aspectos positivos relacionados à cognição, ou seja, ampliação dos conhecimentos
e utilização de padronização; quanto aos aspectos negativos, houve percepção de maior cobrança
após a implantação da ISO. Estes resultados permitirão subsidiar um desdobramento deste estudo
aplicando a segunda etapa da TRA, em projeto futuro, por meio da construção e aplicação de uma
escala psicométrica, a fim de identificar qual o peso relativo dos determinantes comportamentais para
avaliar a adesão da equipe de enfermagem face à normatização exigida pela implantação da ISO e
promover possíveis intervenções e ajustes nos processos existentes no hospital estudado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03102006-150251/
Nº de Classificação: 4868
MONTES, Daniela Cristina. O significado da experiência de abrigo e a auto-imagem da criança
em idade escolar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 98 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Moneda Oliveira
RESUMO: A experiência da criança em situação de abrigo pode dificultar o desenvolvimento de uma
auto-imagem positiva quando o abrigo não atende os princípios estabelecidos por lei. Os valores, as
crenças, as imagens, as atitudes e o conjunto de informações vividas na infância delineiam a imagem
que a criança tem de si. Por isso, é necessário estudar em que medida o abrigo, em sua função de
proteção, contribui, ou não, para a formação da auto-imagem da criança em situação de risco pessoal
e social. Se, por um lado, a situação de abrigo pode evitar ou reduzir danos à criança que, no seio da
família, se encontrava em situação de risco; por outro, pode causar prejuízos na formação da autoimagem da criança. Assim, esse estudo teve o propósito de apreender o significado da experiência de
abrigo para crianças em idade escolar e identificar referências sobre sua auto-imagem em seus
relatos. Considerando os objetivos acima referidos, o método utilizado para desenvolver esta
pesquisa foi de cunho descritivo e qualitativo. A escolha por este método deveu-se ao fato dele
possibilitar a apreensão da realidade subjetiva de um grupo social. Para tanto, foram realizadas
entrevistas com quatorze crianças em situação de abrigo. A organização dos dados permitiu
identificar que o significado da experiência de abrigo está associado ao cotidiano, às relações com a
família e com os cuidadores. Já a auto-imagem está associada à trajetória de vida, à visão do amigo,
à imagem corporal e ao autoconceito. Os relatos das crianças referentes ao significado da
experiência de abrigo mostraram ambivalência de sentimentos em relação à instituição. Elas não
reconhecem o abrigo como sua casa, contudo percebem que ele atende melhor as necessidades
materiais do que suas famílias. Elas sentem que, no abrigo, são cuidadas e protegidas, têm melhores
oportunidades de aprendizagem e maior acesso ao lazer. Gostam da instituição, mas desejam que
essa situação seja transitória e que possam retornar para casa. Ao mesmo tempo em que os limites
impostos pelas rotinas e normas permitem que elas se sintam cuidadas e protegidas, eles causam
descontentamento devido às repreensões e falta de liberdade. Os relatos referentes à auto-imagem
mostraram que todas as experiências vivenciadas pela criança refletem em seu autoconceito e que,
apesar de seu histórico de violência familiar, elas buscam mecanismos de enfrentamento que as
permitem desenvolver uma auto-imagem positiva em algumas áreas. O estudo possibilitou
compreender que não só a instituição exerce influência sobre a auto-imagem da criança, como esta
também influencia a experiência de abrigo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-02102006-155956/
Nº de Classificação: 4869
LIMA, Marlise de Oliveira Pimentel. Qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres grávidas
com baixo nível socioeconômico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Este estudo teve como objetivos: descrever a qualidade de vida relacionada à saúde de
um grupo de mulheres grávidas assistidas em um serviço de pré-natal e; identificar a influência da
idade gestacional, do número de queixas, da renda per capita e da percepção da suficiência da renda
na qualidade de vida relacionada à saúde das mulheres grávidas. A amostra constou de 202
gestantes matriculadas em um serviço filantrópico de pré-natal de baixo risco, de São Paulo, SP, no
ano de 2005. Os dados sociodemográficos e obstétricos foram obtidos por meio de entrevista e o da
avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde por meio do questionário auto-aplicado, o
“MEDICAL OUTCOMES STUDY 36-ITEM SHORT FORM HEALTH SURVEY (MOS-SF-36)”. Os
dados sociodemográficos das gestantes mostraram: idade média 24,97 anos, raça caucasiana
(51,5%), escolaridade média de 8,88 anos, com parceiro fixo (89,6%), procedente de diferentes
regiões da cidade de São Paulo; 52,5% exerciam atividades domésticas; 36,6% moravam em casas
de alvenaria alugadas; renda familiar média de R$984,25 e per capita de R$312,80. Para 67,2% das
gestantes a satisfação das necessidades básicas pela renda familiar foi percebida como pouco
suficiente ou insuficiente. As características obstétricas foram: média de gestação de 2,09, 37,1%
primigestas, 51,98% tinham filhos com idade média de 5,13 anos, idade gestacional média de 24,97
semanas, 85,1% citaram alguma queixa como dor em baixo ventre, náuseas e vômitos, lombalgia,
pirose, dor em membros inferiores e cefaléia. Os coeficientes Alfa de Cronbach dos domínios
variaram de 0,81 (Capacidade Funcional e Saúde Mental) a 0,41 (Aspecto Social). Em relação à
qualidade de vida o maior escore médio foi em Estado Geral de Saúde e o menor em Aspectos
Físicos. A idade gestacional apresentou uma fraca associação inversa com os domínios de
Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Dor. Gestantes sem queixas diferiram das com três ou
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mais queixas nos domínios Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais e Saúde
Mental. A renda per capita não mostrou significância estatística em nenhum domínio. A percepção da
suficiência da renda mostrou diferenças estatisticamente significantes nos domínios Dor, Vitalidade,
Aspectos Emocionais e Saúde Mental.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-02102006-142446/
Nº de Classificação: 4870
PIMENTEL, Vera Lúcia. Ser comissário de bordo: os significados destes profissionais acerca das
adversidades no trabalho. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Correa
RESUMO: A atividade profissional do Comissário de bordo vem sendo vinculada a duas
características ao mesmo tempo opostas e igualmente importantes enquanto marcas distintivas da
profissão. Uma delas, fruto do imaginário social, vinculada ao “glamour”, à aventura, à liberdade; a
outra vinculada à realidade de um trabalho que isola o sujeito de seu grupo social, o submete a
condições ambientais e circadianas extremamente desfavoráveis à saúde. Com a finalidade de
investigar como os sujeitos que desempenham esta atividade profissional apreendem estas duas
características e reagem a ela, os objetivos deste estudo foram conhecer significados de um grupo de
comissários de bordo a cerca de “ser Comissário”, conhecer as adversidades relacionadas ao
trabalho identificadas por este grupo, além de analisar a inter relação entre significado e adversidade.
Para tanto, optou-se pelo método qualitativo de pesquisa e análise, mais especificamente a
Hermenêutica. Os dados, foram obtidos por meio de uma entrevista semi-estruturada feita com 9
funcionários ativos de uma mesma companhia aérea. Nesta entrevista, alem de informações relativas
a dados de identificação pessoal, os sujeitos foram argüidos a partir da pergunta central: “O que
significa para você ser Comissário de bordo?”. Após a análise das falas, foram identificados quatro
núcleos de significados. Os dois primeiros referem-se aos significados que a profissão representa
para os sujeitos e foram denominados de O Comissário de bordo como ser que cuida e O Comissário
de bordo como ser capaz de realizar-se. O terceiro núcleo versa sobre As implicações negativas da
profissão sob a ótica dos sujeitos. Este núcleo foi subdivido em duas categorias identificadas como
Dificuldades inerentes à profissão e Prejuízos decorrentes da profissão. O quarto núcleo surgiu
espontaneamente nas falas dos sujeitos, e tratou dos Atributos necessários para ser Comissário de
bordo. A inter relação entre os significados apreendidos e os prejuízos referidos pelos sujeitos deste
grupo, revelou a presença de sentimentos de desilusão, frustração e até depressão, possivelmente
resultantes da vivência da realidade cotidiana inconciliável com uma idealização fantasiada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16102006-153637/
Nº de Classificação: 4871
ARAÚJO, Monica Martins Trovo de. Quando "uma palavra de carinho conforta mais que um
medicamento": necessidades e expectativas de pacientes sob cuidados paliativos. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Este estudo objetivou conhecer as expectativas do paciente fora de possibilidades
terapêuticas e sob cuidados paliativos com relação à assistência de enfermagem durante o processo
de morrer, assim como identificar as necessidades destes pacientes relacionadas à comunicação
com a equipe de enfermagem. Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2005, por meio de
entrevistas semi-estruturadas com questões norteadoras, junto a trinta e nove pacientes oncológicos
sem prognóstico de cura, com limitação na capacidade de realizar atividades e submetidos à
quimioterapia paliativa em uma instituição hospitalar da cidade de São Paulo. Após transcrição fiel
das falas, os dados foram analisados segundo a metodologia de análise do conteúdo. Dos discursos
dos entrevistados emergiram seis categorias, que evidenciaram o sofrimento multidimensional do
câncer e seu tratamento, o fato de que apesar do sofrimento, a vida continua; a espiritualidade e a
família enquanto fontes de apoio e estímulo para o enfrentamento da doença oncológica avançada.
Revelam ainda a assistência de enfermagem desejada e o papel de destaque que representam a
comunicação e o relacionamento interpessoal para quem enfrenta o processo de morrer. Concluiu-se
que os pacientes entrevistados resgataram o valor da relação humana baseada na empatia e
compaixão como base para o cuidado que esperam, desejando do profissional de enfermagem
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habilidade técnico-científica para a realização de ações que aliviam o sofrimento, especialmente o
adequado controle da dor, comportamento empático e compassivo, informação e suporte emocional.
A comunicação interpessoal comprovou ser importante atributo do cuidado paliativo à medida que o
valor atribuído à mesma sobressaiu-se dos discursos, evidenciando a atenção dada aos sinais não–
verbais do profissional para o estabelecimento do vínculo de confiança, a necessidade da presença
compassiva, o desejo de não focar a interação e o relacionamento apenas na doença e morte e a
valorização da comunicação verbal alegre, que privilegia o otimismo e o bom humor.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-144115/
Nº de Classificação: 4872
PUGGINA, Ana Claúdia Giesbrecht. O uso da música e de estímulos vocais em pacientes em
estado de coma: relação entre estímulo auditivo, sinais vitais, expressão facial e escalas de Glasgow
e Ramsay. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Os objetivos desse trabalho foram: (1) verificar a influência da música e mensagem oral
sobre os Sinais vitais e Expressão facial dos pacientes em coma fisiológico ou induzido; (2) relacionar
a existência de responsividade do paciente com a Escala de Coma de Glasgow ou com a Escala de
Sedação de Ramsay, no que se refere ao estímulo musical e ao estímulo verbal. Foi realizado um
Ensaio Clínico Controlado e Randomizado, a amostra consistiu-se de 30 pacientes de uma UTI, que
foram divididos em 2 grupos: Grupo controle (sem estímulos auditivos) e Grupo experimental (com
estímulos auditivos). Os familiares elaboraram uma mensagem gravada com a sua própria voz e
escolheram uma música de acordo com a preferência do paciente, que foram gravadas no mesmo
CD. Foram feitos dois CD's idênticos em tempo de gravação; um com e outro sem estímulos para,
então, ser feita a divisão aleatória dos grupos. Os pacientes foram avaliados segundo uma das
Escalas, usaram fones de ouvido e foram submetidos a três sessões, em dias consecutivos. Durante
as sessões, os dados referentes aos Sinais vitais e Expressão facial foram anotados em um
instrumento de coleta de dados. Encontramos alterações estatisticamente significativas nos Sinais
vitais (Saturação de O2 – sessão 1; Saturação de O2 – sessão 3; Frequência respiratória – sessão 3)
durante a mensagem e na Expressão facial, sessão 1, durante a música e a mensagem.
Aparentemente a mensagem foi um estímulo mais forte do que a música em relação à capacidade de
produzir respostas fisiológicas sugestivas de audição. Em relação ao Pulso, já comentado em
estudos semelhantes, não encontramos dados estatisticamente significantes, nem indicativos de
tendências. Observarmos responsividade aos estímulos auditivos em todas as pontuações da
Glasgow do Grupo experimental, no momento em que obtivemos diferenças estatisticamente
significantes; portanto, podemos afirmar que essa variável pouco influenciou as respostas neste
estudo. Quanto à Escala de Sedação de Ramsay, apenas 1 desses pacientes foi avaliado com essa
Escala, o que dificulta qualquer análise. Este estudo sugere a necessidade e a importância de outras
pesquisas nesta linha.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-130949/
Nº de Classificação: 4873
DOMINGUES, Jessica. A percepção dos trabalhadores do Programa Saúde da Família sobre a
intersetorialidade. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 228 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: As ações intersetoriais emergem, contemporaneamente, como uma possibilidade de se
enfrentar de forma mais integrada as necessidades da população, que são complexas, buscando
reflexos de saúde a partir de intervenções na cadeia de determinação social do processo saúdedoença. Parte-se do princípio de que não é possível promover a saúde com o setor agindo
isoladamente. Neste estudo se valoriza o Programa Saúde da Família pela possibilidade de inserção
dos trabalhadores no território e por ser a estratégia nacional para reorientação do modelo
assistencial, o que implica em mudanças na concepção de saúde-doença, na prática e paradigma
sanitários. Buscou-se conhecer, então, a percepção dos trabalhadores do Programa numa região de
São Paulo, Brasil, sobre trabalho intersetorial, através da análise hermenêutica-dialética das
discussões realizadas numa oficina sobre o tema. Obteve-se que, apesar da percepção sobre a
influência das precárias condições de vida e trabalho na saúde da população atendida, os
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trabalhadores não identificam a intersetorialidade como estratégia, apresentam esporádicos
relacionamentos intersetoriais permeados por relações de poder e frágil participação social. As
categorias analíticas que emergiram a partir do referencial teórico e da base empírica foram: relações
de poder, empoderamento e participação social. Sugere-se a reavaliação do processo de capacitação
desses trabalhadores visando a transformação gradual das relações de poder em autoridade
compartilhada e sensibilização dos atores sociais sobre a importância do trabalho intersetorial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-02102006-143154/
Nº de Classificação: 4874
GARCIA, Dayse Maioli. Crenças de profissionais de centros de dor sobre dor crônica. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Os profissionais cuidam dos doentes de acordo com seus conceitos e crenças. Buscou-se
analisar as crenças sobre dor crônica não oncológica dos profissionais de saúde que atendem
doentes com dor crônica em Centros de Dor da cidade de São Paulo, por meio do Inventário de
Atitudes frente à Dor-profissionais. Nove (81,8%) dos onze Centros de Dor identificados concordaram
em participar. Os profissionais preencheram ficha de caracterização pessoal, profissional e o
Inventário de Atitudes frente à Dor-profissionais, adaptado do Inventário de Atitudes frente à dorversão breve (IAD-breve), utilizado para doentes. Foram entrevistados 75 profissionais (59,5%). A
média de idade foi 42,8 anos (DP=10,5), a distribuição foi semelhante entre os sexos e o tempo
médio de graduação foi 16 anos (DP=9,9). A maioria dos profissionais eram médicos 58,7%, seguidos
pelos fisioterapeutas (42,7%) e dentistas (10,7%). A maioria (42,7%) possuía especialização e 26,7%,
mestrado ou doutorado. Sessenta por cento dos profissionais auto-avaliaram sua experiência com
doentes com dor crônica como mediana e 44,0% relataram atender mais que 20 doentes ao mês. O
IAD-versão profissional foi validado com 20 itens, a análise fatorial confirmou 6 domínios (emoção,
controle, incapacidade, solicitude, cura médica e dano físico) e a confiabilidade dos domínios,
avaliada por meio do alfa de Cronbach, variou entre 0,567 a 0,807, valores considerados moderados
e bons. Os profissionais mostraram crenças “fortemente desejáveis” nos domínios controle (3,1) e
emoção (3,7) e “moderadamente desejáveis” nos domínios dano físico (1,2) e incapacidade (1,5);
crença “fortemente não desejável” foi encontrada no domínio cura médica (3,4) e “moderadamente
não desejável” no domínio solicitude (2,5). Visando identificar se diferenças nas crenças poderiam
estar relacionadas às características demográficas e profissionais, foram compostos 3 clusters:
médicos/ pós-graduados; não médicos/especializados/ pouco experiente e graduados/dor crônica
oncológica. A comparação entre os clusters não mostrou diferenças estatisticamente significantes. A
inexistência de diferenças indicou que variáveis como profissão, sexo, idade, nível de escolaridade e
de experiência não influiu nas crenças dos profissionais frente à dor crônica. As crenças
“indesejáveis” manifestadas pelos profissionais de que solicitude é desejável e que se pode esperar
cura para dor crônica não oncológica indicam a necessidade de incorporação de novos conceitos na
prática clínica. Crenças não adequadas podem levar a equívocos na condução no tratamento como
reforçar expectativas irrealistas, aumentar a incapacidade e a dependência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-113642/
Nº de Classificação: 4875
OLIVEIRA, Simone de Freitas Duarte. Declínio cognitivo, funcionalidade e arranjos domiciliares
entre os idosos do Município de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 202 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira
RESUMO: O envelhecimento populacional no Brasil é um fenômeno que ocorre rapidamente,
alterando o perfil de morbi-mortalidade da população, com conseqüente aumento das doenças
crônicas não transmissíveis. Dentre essas doenças estão inseridas as demências, que produzem
grande impacto para os indivíduos acometidos, tanto no que diz respeito à funcionalidade e
manutenção da independência, como também a necessidade, muitas vezes, do auxílio de um
cuidador para o desempenho das tarefas do cotidiano, afetadas pelo declínio cognitivo. Para
conhecer as demandas de saúde que poderão emergir da população que se tornou rapidamente
idosa, a Organização Pan-Americana de Saúde, desenvolveu em 2000, um estudo multicêntrico
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denominado Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento na América Latina e Caribe (SABE), realizado em
sete países, entre eles o Brasil, sendo desenvolvido na área urbana do Município de São Paulo, com
2.143 idosos com 60 anos ou mais, divididos em duas partes: uma probabilística e uma intencional.
Em todos os países envolvidos foi aplicado um instrumento único, padronizado, composto por onze
seções. Para o estudo presente, a composição da amostra foi de idosos que, na avaliação do estado
cognitivo, obtiveram uma pontuação de 12 ou menos no MEEM (Mini Exame do Estado Mental) e 6
ou mais no Questionário de Pfeffer para Atividades Funcionais (QPAF). O MEEM é um instrumento
utilizado para avaliação das funções cognitivas e para o SABE utilizou-se uma versão modificada e
validada do MEEM desenvolvido por Folstein. A combinação desses dois instrumentos indica uma
maior especificidade para a medida de declínio cognitivo mais grave, sugerindo a presença de
demência ou outros transtornos associados. Os objetivos desse estudo foram: traçar o perfil sóciodemográfico e as condições de saúde desses idosos com declínio cognitivo, bem como conhecer as
reais necessidades de ajuda e a ajuda recebida pela rede de apoio, segundo arranjos domiciliares e
rede de suporte social. As variáveis foram agrupadas em blocos temáticos de interesse: informações
pessoais, condições de saúde, avaliação funcional, medicações utilizadas e suporte social. Os
resultados se mostraram equiparados com a literatura, principalmente no que diz respeito às
características sócio-demográficas, com maior número de mulheres, em faixas etárias mais velhas e
com menor nível de escolaridade. Esses idosos também são mais acometidos de comorbidades,
sendo que mais que a metade deles sofre de hipertensão arterial, possuem maior perda funcional,
principalmente em relação às atividades instrumentais de vida diária, 30,8% sofrem de incontinência
urinária e 13,0% de fecal, 37,2% deles apresentaram queda nos últimos 12 meses e 22,6% moram
sós, sendo que a ajuda oferecida, pela maioria dos arranjos domiciliares chega muitas vezes em
100,0%, ficando também quase em sua totalidade, a responsabilidade e o oferecimento de ajuda pela
família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-115355/
Nº de Classificação: 4876
GONÇALVES, Leilane Andrade. Fatores associados à carga de trabalho de enfermagem em
unidade de terapia intensiva de adultos no primeiro dia de internação. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, de corte transversal e retrospectivo,
que teve como objetivo analisar a carga de trabalho de enfermagem e os fatores associados a ela, no
primeiro dia de internação de pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os dados foram
extraídos de um banco de dados que reuniu informações de 5 UTI(s) de dois hospitais privados, de
nível terciário, de grande e médio porte, no município de São Paulo. A amostra foi constituída por 214
pacientes adultos, admitidos nas instituições nos meses de abril de 2002 e outubro de 2004,
respectivamente, e que permaneceram na UTI por um período mínimo de 24 horas. Os dados foram
coletados dos prontuários por meio de três instrumentos: ficha de levantamento de dados que incluiu
informações demográficas e clínicas; índice NAS (Nursing Activities Score), para medir a carga de
trabalho de enfermagem e SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II), aplicado para medir a
gravidade dos pacientes. Esses dados foram armazenados e analisados utilizando o programa SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 12.0 (SPSS, 2002), estabelecendo-se as análises
descritivas e inferenciais pertinentes ao estudo. A média do escore total do NAS foi de 69,9% e
mediana de 68,0%. Verificou-se, segundo a mediana, que 109 (50,9%) indivíduos exigiram alta carga
de trabalho de enfermagem e 105 (49,1%) baixa carga. Comparando as médias da carga de trabalho
de enfermagem segundo as variáveis demográficas e clínicas, observou-se que as únicas
estatisticamente significativas foram a condição de saída e o tempo de permanência na UTI. Ao
serem comparadas com os grupos alta e baixa carga de trabalho de enfermagem, constatou-se
associação apenas entre a variável tempo de permanência. Conclui-se, portanto, que a gravidade, a
idade do paciente e o tipo de tratamento não foram fatores associados à demanda de trabalho de
enfermagem, nas primeiras 24 horas na UTI. Os resultados indicam a necessidade de investigar
outras variáveis, entre elas o grau de dependência de enfermagem do paciente em estado crítico.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-125217/
Nº de Classificação: 4877
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TANAKA, Denise Spósito. O desafio do enfermeiro na assistência ao paciente obeso mórbido
submetido à cirurgia bariátrica no período transoperatório. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
RESUMO: A obesidade é considerada um problema de saúde pública no Brasil, e à cirurgia bariátrica
vem se mostrando uma ferramenta eficaz no tratamento da obesidade mórbida. Devido a esses fatos
é de se esperar que tenhamos cada vez mais, em nossa prática esse procedimento cirúrgico, que
depende do atendimento de uma equipe multidisciplinar, na qual a enfermagem está inserida. Este
estudo tem como objetivo identificar as dificuldades do enfermeiro de Centro Cirúrgico em assistir aos
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no período transoperatório. Os dados foram coletados
através de um questionário elaborado a partir de revisão de literatura pertinente ao tema e distribuído
no 7.º Congresso Brasileiro de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de
material e Esterilização. A seleção da amostra fez-se mediante a constatação da experiência do
enfermeiro na assistência ao paciente obeso mórbido atendendo a cirurgia bariátrica. A apresentação
dos resultados foi dividida em duas partes: a primeira parte caracterizando a amostra
demograficamente, e a segunda sintetizando as dificuldades dos enfermeiros de centro cirúrgico em
assistir aos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Várias são as dificuldades, mencionadas pelos
enfermeiros da amostra, porém conclui-se que a maioria relaciona-se á condições técnicas e de
materiais que proporcionem condições de segurança ao paciente, principalmente: mesa cirúrgica,
maca transfer, afastador específico, perneiras tipo bota e material para anestesia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-130223/
Nº de Classificação: 4878
CASTRO, Liliana Cristina de. Percepção dos enfermeiros sobre o processo de avaliação da
aprendizagem nos treinamentos desenvolvidos num hospital da cidade de São Paulo. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: Este estudo foi realizado com os enfermeiros de um hospital universitário da cidade de
São Paulo e teve como objetivo conhecer a percepção sobre a avaliação da aprendizagem nos
treinamentos desenvolvidos. Para a coleta de dados utilizamos um instrumento contendo a pergunta:
qual a sua percepção sobre a avaliação da aprendizagem nos programas de treinamento e
desenvolvimento? Os discursos obtidos foram categorizados, segundo o referencial de Bardin, na
modalidade análise de conteúdo, numa perspectiva qualitativa. Os resultados mostram que para
esses sujeitos, a avaliação da aprendizagem se configura para o ponto que denominamos de
avaliação do processo ensino-aprendizagem como um ato processual e permanente, para rever e
refletir o passado para se construir o futuro no presente. É através da avaliação que iremos adequar
os métodos didáticos às diferentes necessidades individuais, propiciando uma aprendizagem mais
satisfatória e que leve a um crescimento integral. Esse processo mostra alguns fatores que dificultam
ou impedem a avaliação como o fator tempo, despreparo do avaliador, sentimentos de medo,
resignação e ansiedade. Referem-se também quanto à metodologia desenvolvida que inicia no
diagnóstico das necessidades de treinamento indo até à questão de aquisição, retenção e
transferência do aprendizado a curto e longo prazo. E que o aprendizado se faz nos planos afetivos,
motor e cognitivo, sendo a pessoa o agente determinante das mudanças da realidade na qual esta
inserida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-18102006-155713/
Nº de Classificação: 4879
LEÃO, Adriana. As práticas de inclusão social: o desafio para os serviços de saúde mental. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 184 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são considerados dispositivos estratégicos
para a mudança de modelo assistencial em saúde mental e apresentam proposições que vão ao
encontro dos conceitos da Reabilitação Psicossocial, na perspectiva de promover a inclusão social
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das pessoas com a experiência do sofrimento psíquico. Neste contexto insere-se a temática desta
pesquisa: as ações de inclusão social. Busca-se compreender como ocorrem as práticas de inclusão
social voltadas para essa população, no intuito de contribuir para a avaliação deste serviço,
considerado um importante avanço no processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira. O objeto de
estudo são as representações sociais dos sujeitos sobre práticas de inclusão social realizadas pelos
serviços substitutivos em saúde mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Para
apreender esta realidade, os objetivos delineados foram: identificar as ações desenvolvidas no CAPS
que, de acordo com a equipe de saúde mental, tenham por finalidade a inclusão social das pessoas
portadoras de transtornos mentais severos e persistentes; analisar a concepção de inclusão social
expressa na representação social dos trabalhadores; compreender as dificuldades e as
possibilidades, a fim de fomentar a inclusão social de usuários em serviços de saúde mental; e
compreender a fundamentação teórico-prática que sustenta as ações de inclusão. Os conceitos
norteadores deste estudo são a Reabilitação Psicossocial e a Desinstitucionalização, segundo a
perspectiva da Psiquiatria Democrática Italiana, por apresentarem proposições que fundamentam as
práticas de inclusão social. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada
com os funcionários que compõem a equipe do CAPS da cidade de São Carlos. Os dados foram
submetidos à análise do discurso, a partir da qual foi possível reconhecer as seguintes categorias
empíricas: representações dos processos de inclusão e exclusão social, práticas de inclusão social e
modelo assistencial. A análise dessas categorias foi realizada sob a ótica da Representação Social
que, apoiada na valorização do senso comum, favorece a análise de alguns limites e potencialidades
das ações de inclusão social, a partir da percepção dos profissionais. Dessa forma, foi possível
compreender as concepções de inclusão social atreladas à ideologia da normalidade social; as
famílias dos usuários são consideradas atores importantes no processo de inclusão, mas também
são culpabilizadas pela falta de adesão ao tratamento oferecido no serviço; o trabalho é contemplado
como uma dimensão importante para a inclusão, contudo, os profissionais não se consideram
agentes desse processo; e algumas práticas refletem as concepções presentes no conceito de
Reabilitação Psicossocial. Nesse sentido, as concepções acerca das práticas de inclusão social
apresentam-se pouco claras e muitas vezes contraditórias. Apontamos para a necessidade de maior
clareza do projeto institucional do CAPS.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-02102006-101737/
Nº de Classificação: 4880
SHIBUYA, Cláudia Akemi. Papel da heme-oxigenase na proteção pelas estatinas na insuficiência
renal aguda isquêmica em ratos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 57 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: O inibidor de HMG redutase (estatina) pode ter papel protetor na função renal por
estimulação da atividade de HO-1. Este estudo foi desenvolvido para avaliar se a associação desses
dois agentes poderia induzir um efeito mais pronunciado sobre a função renal (FR) após insuficiência
renal aguda isquêmica. A isquemia foi obtida por meio do clampeamento dos pedículos renais
bilaterais por 30 minutos, seguida de reperfusão. Foram utilizados ratos wistar, machos, pesando
entre 250-300g, distribuídos nos grupos: SHAM (controle, sem clampeamento renal); Isquemia;
Estatina (animais que receberam 0,5 mg/kg, via oral, v.o., por 3 dias); Iquemia+Estatina; Hemin
(indutor de HO-1, 1 mg/100g, i.p., 24h antes da cirurgia); Isquemia+Hemin; SnPP (inibidor de HO-1,
2µmol/kg i.p. 24h antes da cirurgia); Isquemia+SnPP; Estatina+Hemin; Isquemia+Estatina+Hemin;
Estatina+SnPP; Isquemia+Estatina+SnPP. Foram avaliados a função renal (FR) (clearance de
creatinina, método Jaffé), a excreção de peróxidos urinário (FOX-2), a osmolalidade urinária
(osmômetro) e a imunohistoquímica para ED-1. Os resultados mostraram que a estatina otimizou a
FR e reduziu a excreção de peróxidos urinários. A indução da HO-1 apresentou padrão similar ao
descrito para estatina. A associação de estatina+Hemin induziu melhora de FR, com melhora de
função tubular e redução de peróxidos discretamente superior àquela demonstrada pelos tratamentos
isolados. A substituição do Hemin pelo SnPP no modelo de associação não pareceu ter inibido o
efeito da estatina. Em síntese, o estudo confirmou o efeito antioxidante da estatina e do Hemin com
proteção da FR pelos métodos utilizados. Os resultados da imunohistoquímica ED-1 para
macrófagos/monócitos não foram conclusivos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02102006-114720/
Nº de Classificação: 4881
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LIMA, Daniela Angelo de. A mulher com idade igual ou superior a 50 anos e a epidemia de Aids:
percepção e ações de moradoras de uma comunidade de baixa renda. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: Dados epidemiológicos têm demonstrado crescente envolvimento da mulher idosa na
epidemia de aids, esta constatação foi a motivação para a realização do presente estudo. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, que teve como referencial teórico a Antropologia Médica; para o tratamento
dos dados adotou-se o Discurso do Sujeito Coletivo. Os objetivos do estudo foram: verificar a
percepção sobre a epidemia de aids por mulheres com idade igual ou superior a 50 anos, moradoras
em uma comunidade de baixa renda no Município de São Paulo; verificar sua percepção de risco à
infecção pelo HIV, e se adotam ações preventivas da infecção. Como critérios de inclusão
consideraram-se: mulheres com idade igual ou superior a 50 anos e tempo de residência no local do
estudo superior a um ano. Os dados foram coletados por meio de entrevista com questões sobre
caracterização da mulher e com uma pergunta norteadora. Foram entrevistadas 13 mulheres, que
mostraram ter como características comuns: baixa escolaridade, reduzida renda familiar e
religiosidade. O tratamento dos dados resultou na construção de 12 discursos narrados na primeira
pessoa, nos quais se verifica que as mulheres do grupo cultural estudado apresentam lacunas no
conhecimento a respeito da aids e do cotidiano do indivíduo infectado pelo HIV. Atribuem significado
religioso à epidemia; não se vêem sob risco de infecção pelo HIV por via sexual, principalmente
devido à confiança na fidelidade do parceiro; negam o uso do preservativo nas relações sexuais,
embora temam a aids por identificarem-na como uma doença incurável. Valorizam a necessidade de
adoção de medidas preventivas à infecção pelo HIV, porém, pelos jovens, considerados mais
susceptíveis. A análise dos dados, segundo o referencial teórico adotado, mostrou que a aids, para o
grupo de mulheres estudado, não se constitui em preocupação, quando a abordagem recai na
transmissão sexual em si própria, fato que alerta para a necessidade de planejamento de ações
educativas culturalmente embasadas sobre a infecção pelo HIV nesse segmento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-03102006-094615/
Nº de Classificação: 4882
KOIFFMAN, Márcia Duarte. Fatores de risco para remoção neonatal na Casa do Parto de
Sapopemba - São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 127
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BONADIO, Isabel Cristina
RESUMO: A Casa do Parto de Sapopemba (CPS) é uma unidade autônoma, isolada do hospital,
integrada ao Sistema Único de Saúde. Atende mulheres com gestação de baixo risco e a assistência
é prestada exclusivamente por obstetrizes e enfermeiras obstétricas. Este modelo tem sido criticado
em relação à segurança para a mulher e recém-nascido. A literatura aponta menos intervenções
desnecessárias e maiores níveis de satisfação das mulheres atendidas em casas de parto. No Brasil
existem poucos estudos sobre o tema. Os objetivos deste estudo, do tipo caso-controle, foram:
descrever as remoções neonatais segundo o motivo, tempo de vida, local e desfecho; identificar os
fatores de risco associados à remoção. Ocorreram 2.840 partos na CPS no período de setembro de
1998 a agosto de 2005. Os casos foram todos os recém-nascidos removidos da CPS para hospitais
de referência (n=32) no período do estudo. Os controles foram recém-nascidos da CPS, nascidos no
mesmo período e que não foram removidos (n=64). Os dados foram coletados dos prontuários e
registro sobre os partos da instituição. Foi realizada análise univariada e de regressão logística
múltipla dos dados. A prevalência de remoções e a taxa de mortalidade neonatal foi de 1,1% e
1/1.000 nascidos vivos, respectivamente. O desconforto respiratório foi o motivo principal para a
remoção neonatal seguido de suspeita de aspiração de mecônio, hipotonia e asfixia neonatal. O
Hospital Geral de Vila Alpina recebeu 51,6 % das remoções e o Amparo Maternal 32,6%. No
momento da remoção, o tempo de vida do recém-nascido variou entre 5 minutos e 30 horas (média=8
horas; mediana=5 horas; dp=8,3 horas). Os fatores de risco para remoção neonatal foram:
intercorrências no trabalho de parto e parto (OR=5,5; IC 95% 1,06 – 28,26), hábito de fumar durante a
gestação (OR=4,1; IC 95% 1,03 – 16,33) e Índice de Apgar igual ou menor que sete no primeiro
minuto de vida (OR=7,8; IC 95% 1,62 – 37,03). As taxas de remoção e mortalidade neonatal
encontradas, similares ou inferiores a estudos internacionais, são importantes indicadores da
qualidade do atendimento na CPS. Acredita-se que o conhecimento dos fatores de risco para
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remoção possa contribuir para o aprimoramento da assistência, pela identificação de situações que
apontam para um maior risco de complicações neonatais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-03102006-100229/
Nº de Classificação: 4883
LOURENÇO, Karina Gomes. Nível de atendimento dos materiais classificados como críticos no
Hospital Universitário da USP. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: A falta dos materiais de consumo nas unidades hospitalares é uma dificuldade enfrentada,
freqüentemente, pelos profissionais da saúde, principalmente nas instituições públicas. Por levar à
descontinuidade da assistência prestada, algumas ferramentas da administração de materiais vêm
sendo incorporadas aos ambientes hospitalares, com a finalidade de minimizar essas faltas, entre
elas a classificação de materiais XYZ. Essa classificação é baseada na importância operacional dos
itens, caracterizada pela imprescindibilidade dos mesmos em relação aos demais itens. Ela permite
fixar níveis de atendimento (NA) adequados aos diferentes itens utilizados que possuem diferentes
graus de criticalidade e admitir percentuais de níveis de faltas (NF). Este estudo teve como objetivos
levantar o número de solicitações não atendidas dos materiais classificados como Z nas unidades
assistenciais, calcular o NA e NF médios dos 20 materiais que mais faltaram e conhecer as possíveis
causas que levaram a essas faltas. Optou-se por trabalhar com os materiais classificados como Z por
serem imprescindíveis à assistência e que por isso deveriam ter um NA próximo a 100% e um NF de
0%. Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório, descritivo. A amostra foi constituída por 747
solicitações não atendidas de 18 unidades assistenciais, no período de junho a novembro de 2005.
Os resultados mostraram que dos 572 materiais Z, 227 (39,7%) apresentaram alguma falta. 100%
dos setores vivenciaram a falta de recursos materiais. O atraso na entrega pelo fornecedor foi a
causa mais representativa do não atendimento das solicitações, 39%. Os NAs variaram de 92,11% a
27,08% e, consequentemente, os NFs apresentaram valores entre 7,89% a 72,92%. Esses valores
evidenciam a necessidade de ajustes no sistema de gerenciamento desses recursos com a finalidade
de não causarem interrupções na assistência prestada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-02102006-123541/
Nº de Classificação: 4884
HAUSMANN, Mônica. Análise do processo de trabalho gerencial do enfermeiro em um hospital
privado no Município de São Paulo: possibilidades para o gerenciamento do cuidado. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o processo de trabalho gerencial do
enfermeiro; como objetivos específicos, identificar e analisar a existência de cisão ou de articulações
entre as atividades gerenciais e assistenciais do enfermeiro, analisar a finalidade do processo de
trabalho gerencial do enfermeiro e identificar sua(s) prioridade(s). Utilizou-se uma abordagem
qualitativa com o referencial teórico dos estudos sobre trabalho em saúde e enfermagem. O estudo
foi realizado em um hospital privado localizado na região central da cidade de São Paulo e a coleta
de dados foi feita através de entrevista semi-estruturada com dez enfermeiros que atuam em unidade
de internação. A análise do material empírico utilizou a técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os
resultados mostram o predomínio de atividades de controle de materiais e equipamentos no processo
de trabalho gerencial, mostram também a possibilidade de articulação entre as atividades gerenciais
e assistenciais do enfermeiro, ora subentendida nos relatos sem referência às conexões existentes,
ora explicitada, o que expressa a prática de gerenciamento do cuidado; e a inexistência de cisão
entre os dois processos de trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-03102006-102248/
Nº de Classificação: 4885
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SANTOS, Noely Cibeli dos. Crenças dos alunos de graduação em enfermagem sobre o cuidar do
idoso. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 176 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: O aumento da população mundial de idosos aponta para a necessidade de adaptações,
entre elas a formação de profissionais que estejam preparados para atuarem nesse novo contexto.
Este estudo de cunho qualitativo, realizado junto a alunos de graduação em enfermagem, teve como
objetivo identificar as crenças gerais, pessoais e normativas dos entrevistados quanto ao cuidar do
idoso e a influência do currículo na construção das crenças, utilizando como referencial teórico a
Teoria da Ação Racional (Theory of Reasoned Action – TRA). A pesquisa foi realizada na
Universidade Cidade de São Paulo com dezoito alunos que já haviam iniciado uma abordagem sobre
o envelhecimento e o cuidar do idoso. A coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas e para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que possibilitou
evidenciar crenças positivas e negativas que foram agrupadas em três Unidades Temáticas Centrais
estabelecidas a priori, dentro dos pressupostos da TRA: Crenças de Atitude, Crenças Normativas e
Crenças Gerais. Nas crenças de Atitude destacaram-se as Categorias Temáticas Centrais: Crenças
Afetivas, Vantagens, Desvantagens e Influência do conhecimento adquirido. Nas crenças Normativas
foram evidenciados Referentes sociais e Fatores que estimulam ou desestimulam o cuidar do idoso.
Dentre as crenças gerais destacamos: Crenças sobre os requisitos para cuidar do idoso, Crenças
sobre habilidades e competências para cuidar do idoso, Preparo durante a faculdade e Percepção
sobre cuidar do idoso.
Estes resultados deixam perceber que a forma pela qual levamos o
conhecimento e proporcionamos experiências aos alunos pode ter uma relação direta na
consolidação, ampliação ou substituição de suas crenças, com influência marcante na sua
assistência atual e principalmente futura, quando já será um profissional. Assim, este estudo nos
permite a reflexão sobre a forma de ensinar e a influência que as crenças formadas poderão ter na
ação do futuro profissional, sendo que para tanto necessitamos voltar o nosso olhar para a prática
docente, e para qual enfermagem queremos ensinar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-18102006-164629/
Nº de Classificação: 4886
BUENO, Mariana. Dor e analgesia em recém-nascidos submetidos a cirurgias cardíacas. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: A dor ocasiona uma série de alterações sistêmicas que afetam o desenvolvimento do
recém-nascido (RN), em particular, os submetidos à cirurgia cardíaca, além de acarretar alterações
hemodinâmicas que podem comprometer sua sobrevivência. O objetivo do estudo foi caracterizar a
população de neonatos submetidos a cirurgias cardíacas e descrever as práticas de controle da dor
implementadas no primeiro pós-operatório. Estudo descritivo, transversal realizado na Sociedade
Hospital Samaritano de São Paulo. Os dados foram obtidos de prontuários médicos de RN
submetidos à cirurgia cardíaca, internados entre julho de 2001 e dezembro de 2005. Os registros
sobre a avaliação da dor e intervenção medicamentosa para o alívio da dor no primeiro pósoperatório foram analisados. Dentre quarenta e dois RN submetidos a cirurgias cardíacas no período
estudado, 30 atenderam aos critérios de inclusão e constituíram a casuística do estudo. A maioria dos
RN nasceu a termo, pesava 2.500g ou mais na data do procedimento cirúrgico e foi submetida à
cirurgia na primeira semana de vida. Foram identificados 24 diferentes diagnósticos de cardiopatias
congênitas e 14 tipos de intervenções cirúrgicas, corretivas ou paliativas, no grupo estudado. Dentre
30 prontuários, foram identificados registros de avaliação de dor em 24 (80,0%). A avaliação por meio
da escala NIPS foi anotada em 17 (56,7%) prontuários e em 15 (50,0%) verificou-se registro de
comportamentos e alterações nos parâmetros fisiológicos indicativos de dor. Dos RN avaliados, 17
(56,7%) apresentaram registro de ocorrência de dor no primeiro pós-operatório. A maioria, 29
(96,7%), recebeu analgesia farmacológica: 24 (80,0%) RN receberam citrato de fentanil contínuo, 5
(16,7%) RN, dipirona intermitente, 5 (16,7%) RN, citrato de fentanil contínuo e dipirona intermitente, 1
(3,3%) RN recebeu citrato de fentanil contínuo e morfina intermitente. As doses administradas
variaram amplamente. Foram também utilizados sedativos associados aos analgésicos: 12 (40,0%)
RN receberam midazolan contínuo, 5 (16,7%) RN, midazolan intermitente, 1 (3,3%), besilato de
cisatracúrio contínuo, 1 (3,3%) cloridrato de clorpromazina contínuo e 1 (3,3%) propofol intermitente
Os resultados evidenciam não haver uniformidade e padronização na avaliação da dor pós-operatória
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e nos tipos e doses de fármacos utilizados para o controle da dor pós-operatória dos RN submetidos
a cirurgias cardíacas no serviço estudado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-03102006-111524/
Nº de Classificação: 4887
CANGUSSÚ, Silvia Rocha. Infecção na monitoração intraventricular da pressão intracraniana
com drenagem contínua do líquido cefalorraquiano. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2006. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: A monitoração intraventricular da pressão intracraniana (PIC) com drenagem contínua do
líquido cefalorraquiano (LCR) já é um procedimento difundido na prática da neurocirurgia e
considerado de grande importância diagnóstica, terapêutica e prognóstica por sua precisão.
Entretanto, por se tratar de um método invasivo, apresenta riscos potenciais de complicações, sendo
a infecção a mais freqüente. O presente estudo teve como objetivo verificar e analisar as taxas de
infecções decorrentes deste método de monitoração da PIC, assim como as taxas de seus fatores de
risco. As informações obtidas através de prontuários e arquivo dos exames laboratoriais foram
registradas em duas fichas de coleta de dados próprias e posteriormente submetidas a testes
estatísticos como o de Kruskal-Wallis, de Mann-Whitney, de qui-quadrado, teste exato de Fisher e o
coeficiente de correlação de Spearman. Obtidas as freqüências relativas e absolutas, médias e
desvio-padrão, sendo de 5% o nível de significância utilizado para os testes. A população deste
estudo foi de 79 pacientes dos quais 70.9% eram do sexo masculino com média de 33.7 anos, sendo
que os diagnósticos presentes em 82.3% eram referentes ao trauma craniencefálico (TCE) seguido
de tumores intracranianos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Todos fizeram uso de
antibioticoprofilaxia. A taxa de ventriculite foi de 26.6%, permanecendo o cateter, em média, 6.7 dias
e apresentando taxas diárias desta infecção variáveis. Não encontramos associação estatisticamente
significativa entre tempo de monitoramento e infecção, porém houve um aumento no índice diário de
ventriculite após os três primeiros dias e picos no 6°, 9° e 12° dia indicando uma provável ligação não
acumulativa ou linear. Outras variáveis avaliadas neste estudo que apresentaram associação direta
com a ocorrência de ventriculite foram o sexo masculino, hemorragia subdural e infecções em outros
sítios, principalmente a sepses. Variáveis como idade, procedimentos invasivos, TCE aberto, fístulas
liquóricas, hemorragia intraventricular, múltiplas ventriculostomias, presença de PIC acima de
20mmHg, intercorrências durante a cateterização ou manutenção desta não apresentaram
associação com a taxa ventriculite, no entanto muitas destas variáveis estiveram presentes em
poucos casos dificultando uma conclusão definitiva.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03102006-104624/
Nº de Classificação: 4888
EDUARDO, Lara de Paula. Política de atenção ao adolescente em São Carlos: os limites e as
possibilidades institucionais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006.
77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) criado em 1990, ampliou a atuação do
estado brasileiro na implementação das políticas públicas aos adolescentes. Há muitas instituições
que visam atender esta população, entretanto, o sinergismo delas é pouco conhecido. Este estudo
tem por objeto o projeto político de atenção aos adolescentes no nivel municipal e visa subsidiar a
sua renovação. A partir do ECA, houve a ampliação da compreensaõ deste grupo social. Os objetivos
são: conhecer os programas de atendimento aos adolescentes, verificar como se apresentam
configurados e delinear as possibilidades e limites de execução de um planejamento da atenção aos
adolescentes. A metodologia utilizada é quali-quantitativa, na perspectiva do materialismo histórico e
dialético. Os dados empíricos foram coletados junto aos programas existentes no município, através
de entrevistas e documentos. Vinte e sete programas institucionais foram identificados cadastrados
de forma oficial no Conselho ou nas secretarias municipais, dezenove instituições participaram do
estudo, representando quarenta e sete projetos. Os resultados mostraram que os programas são
diferentes entre si em termos de tamanho, motivação do projeto, orientação laica ou religiosa,
qualificação e quantidade dos trabalhadores e público alvo, porém possuem em semelhança o viés

255
assistencialista. Enquanto a maioria delas está centrada em complementação escolar e ensino
profissionalizante, outras atendem exclusivamente os adolescentes autores de atos infracionais.
Embora presente numericamente, as instituições de atenção ao adolescente não se encontram ainda
orquestradas em prol da consecução do ECA.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-03102006-103417/
Nº de Classificação: 4889
CRUZ, Conceição Aparecida. O transtorno mental na adolescência e o convívio familiar: relato
dos pais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar a convivência do adolescente doente mental com sua
família através do relato dos pais. Foram realizadas entrevistas semi estruturadas com pais de
adolescentes em acompanhamento no ambulatório do Serviço de Psiquiatria da Infância e
Adolescência do HCFMUSP (SEPIA), no período de março a maio de 2006. Participaram cinco mães
e três pais. Utilizou-se a análise de conteúdo, elegendo para este estudo a análise temática, segundo
MINAYO. Foram identificadas cinco categorias: “Sentimentos gerados na família ao receber o
diagnóstico”; “Mudanças no relacionamento familiar e social no convívio familiar com a doença
mental”; “Sentimentos que surgiram no convívio com o transtorno mental”; “Descrença quanto ao
tratamento”; “Caminhada do desconhecimento ao conhecimento”. Evidenciou-se que os familiares
têm dificuldade em aceitar o diagnóstico de uma doença mental em um de seus filhos. A presença
desta provocou alterações na dinâmica familiar, acarretando mudanças, não só no convívio da família
nuclear, mas afetando os demais componentes da família. O relacionamento na rede social também
sofre modificações, em especial com professores e vizinhança. O conhecimento sobre a doença, por
parte dos familiares, levou a uma melhor aceitação dessa. Essa constatação mostra, mais uma vez,
que as famílias são carentes de orientação e apoio por parte da equipe de saúde que cuida de seus
filhos. Apesar de se preconizar, no modelo vigente de saúde mental, o atendimento também às
famílias, isto ainda acontece de maneira tímida em determinados locais, sendo a família considerada
apenas como fonte de informação. A compreensão do que a família experimenta no seu caminhar
com a doença mental, destacada nesse estudo, evidenciou a necessidade de programas de
educação em saúde para que possa enfrentar suas dificuldades com mais segurança. Este estudo
possibilitou entender um pouco do mundo do adolescente e de seus familiares, enfatizando a
importância do profissional Enfermeiro em seu papel de educador. Com base nos resultados desta
pesquisa e em resultados de outras, a implantação de programa psicoeducacional aberto, se mostra
como possível recurso eficaz coadjuvante para sanar a falta de conhecimento e orientação. Este já se
configura como um desdobramento do presente estudo, enfeixando o ensino, pesquisa e assistência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-03102006-105959/
Nº de Classificação: 4890
LINO, Marcia Aparecida. A convivência de pessoas com transtornos mentais e seus familiares
no contexto do domicílio. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 79
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLVERO, Luciana de Almeida
RESUMO: A família representa a unidade de equilíbrio de cada indivíduo, podendo ser comparada ao
seu eixo central. No entanto, ao perceber a doença, há uma desestruturação e desequilíbrio no
contexto familiar, costuma-se dizer que ao adoecer uma pessoa da família, esta também adoece.
Acompanhando os preceitos da Reforma Psiquiátrica, observamos um aumento de alternativas de
atendimento a pessoas com transtornos mentais: Centros de Atenção Psicossocial, Residências
Terapêuticas e mais recentemente, propostas de atendimento de pacientes com transtornos mentais
pelo Programa de Saúde da Família. Com o objetivo de reintegração ao meio sociofamiliar; a
abordagem da reabilitação psicossocial favorece inovações relacionadas ao conhecimento teórico e a
aproximação com o território vivencial de cada usuário, ampliando as oportunidades de inserção
social dos mesmos, e recuperando-os enquanto cidadãos. Este trabalho teve como objetivo conhecer
o significado da convivência entre pacientes e familiares no contexto do domicílio, utilizando como
sujeitos os usuários do Centro de Reabilitação e Hospital-Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa
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qualitativa, em que foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, acompanhadas da caracterização
do domicílio de cada indivíduo. A técnica utilizada para organização dos discursos foi baseada na
análise de conteúdo temática de Bardin (1977). Nos discursos dos sujeitos, podemos perceber, ao
mesmo tempo em que observamos, que o domicílio é um local de trocas afetivas, contendo
particularidades que identificam cada indivíduo com a sua história e sua subjetividade. Percebemos
que nele podem acontecer relações estereotipadas, favorecendo a cronificação da doença por meio
de atitudes perpetuadas pelos próprios familiares. É a cristalização da loucura, do pensamento
manicomial que acompanha cada cena familiar. O presente estudo sugere que a assistência
domiciliária em saúde mental representa um importante instrumento na abordagem do indivíduo com
transtorno mental e sua família. Esta permite aos profissionais entender a dinâmica familiar no seu
próprio meio, verificando possibilidades e/ou dificuldades de envolvimento dos familiares no
tratamento e acompanhamento do usuário, visando à sua reintegração na família e na sociedade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-17102006-124110/
Nº de Classificação: 4891
BICHAFF, Regina. O trabalho nos centros de atenção psicossocial: uma reflexão crítica das
práticas e suas contribuições para a consolidação da reforma psiquiátrica. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 217 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Este estudo elegeu como objeto de investigação as práticas de trabalho da equipe
multiprofissional de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), tomando como referência o atual
contexto de desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Foram traçados como objetivos a
caracterização do perfil profissional dos trabalhadores, a identificação das concepções teóricas que
orientam suas práticas e a análise de suas ações mediadas pelo saber-fazer, em relação às diretrizes
estabelecidas pelas políticas públicas para a área de saúde mental e, em especial, para os serviços
CAPS. A fundamentação teórico-metodológica utilizada foi o materialismo histórico e dialético que
compreende a realidade social, os conhecimentos humanos e as práticas de trabalho como
historicamente determinadas, e as contradições como necessárias aos processos de transformação e
construção de novas formas de relação social. Os sujeitos da pesquisa foram profissionais com
formação de 3.° grau e utilizou-se a entrevista semi-estruturada como técnica para a coleta dos dados
e a hermenêutica-dialética como estratégia de apreensão da realidade Os trabalhadores
apresentaram um percurso de formação profissional tradicional e a análise do material empírico
permitiu visualizar que suas ações são norteadas, fundamentalmente, por concepções coerentes com
o modelo hegemônico, em que há uma dicotomia entre saúde e doença mental, cujo objeto de
trabalho é o indivíduo e sua doença, desvinculado do significado social atribuído à sua condição. A
análise mostrou também que as relações entre o saber e o fazer apresentam coerência, em se
tratando de intervenções tradicionais, resultando em práticas voltadas aos usuários do serviço e no
interior da instituição. As ações que estariam dirigidas ao contexto concreto de vida desses usuários,
além de pouco representativas, não encontram embasamento teórico nos saberes revelados e
estariam fundamentadas no conhecimento advindo da própria prática e do senso comum. Desse
modo, a representação dos trabalhadores, sobre o modelo de atenção CAPS, traduz as dificuldades
encontradas à consolidação de um serviço substitutivo para as internações psiquiátricas e a um
serviço articulado junto aos recursos territoriais, configurando-se, portanto, para a equipe em um
problema da política de saúde mental, da qual eles não se vêem como atores. O estudo evidenciou a
necessidade de revisão dos processos de trabalho da equipe, para possibilitar a construção de novos
saberes, instrumentos e práticas, bem como o envolvimento dos trabalhadores enquanto atores
sociais da Reforma.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-17102006-121439/
Nº de Classificação: 4892
CARVALHO, Luciane Vasconcelos Barreto de. Características de pacientes após síndromes
coronarianas agudas e fatores relacionados à adesão ao tratamento. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Ângela Maria Geraldo
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RESUMO: Introdução: As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de
morbimortalidade nacional e apresentam-se principalmente na forma de doença arterial coronariana,
cujas principais manifestações se caracterizam pelas síndromes coronarianas agudas: angina
instável e infarto agudo do miocárdio. Nesse sentido, realizou-se um estudo com o objetivo de
caracterizar o perfil bio-psico-social dos pacientes após síndromes coronarianas agudas, identificando
os fatores que possam interferir na adesão ao tratamento no que diz respeito ao não comparecimento
às consultas, interrupção do tratamento e controle de pressão arterial, além de associar o perfil biopsico-social dos pacientes com fatores relacionados à adesão. Casuística e Método: Estudo
descritivo e exploratório, realizado em um hospital universitário da cidade de São Paulo, analisou 85
pacientes com diagnóstico de síndromes coronarianas agudas. Após receberem alta, os pacientes
foram entrevistados em ambulatórios para obtenção de dados estruturais, socioeconômicos, hábitos
de vida, conhecimento da doença e do tratamento. Com o intuito de avaliar o bem estar psicológico
dos pacientes, o questionário de saúde geral de Goldberg foi aplicado. Os dados foram processados
no sistema SPSS v.7.5. O nível de significância adotado foi 0,05. Resultados: Foram estudados 85
pacientes, 56% homens, 69% com companheiro, 59±9,6 anos, 85% pertencentes à etnia branca, 52%
com ensino fundamental, 54% com renda entre 2 e 5 salários, 79% com antecedentes de hipertensão
arterial, 62% com dislipidemia e 40% para infarto agudo do miocárdio. Cerca de 35% relataram o não
comparecimento às consultas e a interrupção do tratamento. Em relação à atitude frente à
necessidade de tomar medicamentos, 63% dos pacientes relatou esquecimento esporádico ou
constante dos remédios. A análise de regressão logística indicou a associação independente para as
seguintes variáveis (OD Odds ratio, IC intervalo de confiança a 95%): 1- não comparecimento às
consultas, etnia branca (OR=0,27 IC 95% 0,08-0,86) e hábitos alimentares inadequados (OR=1,07 IC
1,00-1,45); 2- interrupção do tratamento associado com faltas às consultas (OR=6,09 IC 1,81-20,49),
consumo de bebida alcoólica (OR=5,05 IC 1,61-15,76) e automedicação (OR=7,89 IC 2,39-26,05); 3pressão arterial não controlada (>=140/90 mmHg) com acompanhamento no ambulatório de
coronária (OR=2,78, IC 1,01-7,65). A maior freqüência de alteração no quarto percentil nos domínios
do questionário de saúde geral de Goldberg foram associados às seguintes variáveis: 1- estresse
associado à automedicação (OR=6,09 IC 1,32-14,5) e HDLc >=40mg/dL (OR=1,04 IC 1,00-1,08); 2auto-eficácia com acompanhamento no ambulatório de coronária (OR=2,78 IC 1,19-12,23),
automedicação (OR=4,62 IC 1,46-14,95) e HDLc >=40mg/dL (OR=1,04 IC 1,19-12,23); 3- distúrbios
do sono associados com referência de ansiedade (OR=5,61 IC 1,65-19,09), e colesterol total >= 200
mg/Dl (OR=4,42 IC 1,36- 14,38); 4- distúrbios psicossomáticos associados ao sexo feminino
(OR=6,57 IC 1,96-22,0) e relato de ansiedade (OR=4,06 IC 1,24-13,3); 5- severidade da ausência de
saúde mental associado ao sexo feminino (OR=3,96 IC 1,26-12,43) e automedicação (OR=3,39 IC
95% 1,07-10,70). Conclusão: Características estruturais e psicológicas, hábitos de vida inadequados
e atitudes frente ao tratamento medicamentoso influenciaram aspectos da adesão ao tratamento, tais
como o não comparecimento às consultas e a interrupção do tratamento. Em face dos dados obtidos,
os profissionais de saúde devem implementar estratégias para atender os pacientes com síndrome
coronariana aguda, visando à prevenção secundária.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-17102006-120739/
Nº de Classificação: 4893
ALVES, Roberta Cristiane Pascarelli. Percepções de educadoras e proposta institucional acerca
dos cuidados infantis de saúde em creche. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramallo
RESUMO: Promover saúde à criança é garantir cuidados de qualidade que proporcionem seu
desenvolvimento integral. A creche é um dos locais onde muitas crianças vivem grande parte da
infância, o que justifica buscar compreender como são os cuidados oferecidos a elas nesse serviço. A
presente investigação teve como objetivo geral caracterizar aspectos relacionados à implementação
de cuidados de saúde infantil em creche e como objetivos específicos identificar percepções de
educadoras e proposta institucional acerca dos cuidados de saúde às crianças. Foram realizadas
entrevistas com quatro professoras e a coordenadora pedagógica de uma creche pública municipal,
na cidade de São Paulo, e análise de documentos institucionais. Nos discursos das educadoras, a
integração das funções de educar e cuidar aparece como própria do trabalho na creche, mas vários
fatores dificultam seu exercício, tais como a precária formação para as questões de cuidado,
particularmente os de saúde, e a sobrecarga de atividades. Face às dificuldades, surgem
questionamentos acerca da possibilidade de efetivar amplamente essa integração. A educação ainda
aparece como o foco principal do trabalho das professoras, ficando o cuidado como algo inevitável,
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dada a situação de dependência das crianças. As ações de cuidado ficam restritas ao corpo e são
valorizadas somente enquanto atividades a serem ensinadas, visando à independência da criança.
As propostas institucionais identificadas nos documentos ainda apresentam lacunas no que diz
respeito à inclusão efetiva do cuidado como categoria independente e inerente à função profissional
do educador em creche. Em conclusão, reafirma-se a necessidade de persistir na construção de
propostas apropriadas a esse nível de atendimento infantil, com apoio das diferentes disciplinas que
atuam na área de atenção à criança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-17102006-130104/
Nº de Classificação: 4894
CAETANO, Karen Cardoso. Desenvolvimento e avaliação de um ambiente virtual de
aprendizagem em administração em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2006. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PERES, Heloísa Helena Ciqueto
RESUMO: As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação são uma realidade na sociedade
atual e também no ensino. Na busca da utilização do ensino mediado pelo computador, ambientes
virtuais de aprendizagem são utilizados visando atender às necessidades educacionais e culturais de
determinados grupos. O objetivo deste trabalho é desenvolver e avaliar um ambiente virtual de
aprendizagem sobre tomada de decisão em enfermagem. Para tanto, foi a metodologia utilizada
consistiu em três fases: Concepção e Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação. Os Resultados
apresentados são o desenvolvimento do O ambiente virtual de aprendizagem sobreem tomada de
decisão em enfermagem em que foram desenvolvido é composto por materiais educacionais com
ênfase no conteúdo (Guia de Orientação do Aluno, bibliografia, hipertexto), nas atividades (s um
hipertexto com exercícios lúdicos, histórias em quadrinhos digitais, editor de texto coletivo,
elaboração de perfil) e na interação (chat e fórum). a partir de um estudo de caso e um Guia de
Orientação do Aluno. A avaliação do ambiente foi realizada por onze especialistas das áreas de
informática na educação, administração em enfermagem e informática. Os itens avaliados foram
referentes aos aspectos pedagógicos (conteúdo, atividades e interação) e aos aspectos técnicos
(tempo de resposta e qualidade da interface). Na maioria dos itens os especialistas avaliaram que as
características foram atendidas ou parcialmente atendidas, sugerindo algumas modificações.
Concluiu-se que a metodologia de desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem foi um dos
pontos determinantes para o sucesso do projeto. A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem
no ensino de enfermagem, ainda é uma estratégia que precisa ser amplamente pesquisada e
divulgada visando à criação e a inovação de estratégias específicas para o ensino de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17102006-112027/
Nº de Classificação: 4895
ROGENSKI, Karin Emilia. Tempo de assistência de enfermagem: identificação e análise em
instituição hospitalar de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUGULIN, Fernanda Maria Togeiro
RESUMO: Estudo de abordagem quantitativa, elaborado com o objetivo de identificar e analisar o
comportamento do tempo médio de assistência de enfermagem despensado aos pacientes, das
Unidades de Internação do HU-USP, no período de 2001 a 2005. A identificação das variáveis
intervenientes no cálculo do tempo médio de assistência de enfermagem, possibilitou a aproximação
com a realidade das Unidades, permitindo visualizar a distribuição dos leitos, a quantidade média
diária de pacientes assistidos, a quantidade média de pessoal existente nas Unidades de Internação
e o Índice de Segurança Técnica, segundo as categorias profissionais. Verificou-se que o número e a
distribuição de leitos das Unidades sofreu alterações ao longo do período analisado. O percentual de
ausência prevista sofreu variação entre os índices encontrados em cada Unidade, evidenciando que,
as ausências previstas por folga mostraram-se superiores ao indicados pela literatura, apontando
para a possibilidade da Instituição conceder um número maior de feriados do que aqueles
estabelecidos pelas leis e decretos federais, estaduais e municipais, como por exemplo, as emendas
de feriados. Com relação as ausências não previstas, verificou-se que as faltas, as licenças médicas
e as licenças maternidade constituíram os tipos mais constantes de ausências, no entanto, constatou-
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se que o percentual de ausência não prevista por licença INSS foi bastante significativo na categoria
técnico/auxiliar de enfermagem. O tempo médio de assistência de enfermagem, apesar de algumas
variações, manteve-se equilibrado durante todo o período para a maioria das Unidades, com exceção
das Unidades de UTIP e BER que sofreram diminuição do tempo de assistência de enfermagem nos
anos de 2003 e 2004, respectivamente. Constatou-se, ainda, que o tempo médio de assistência
identificado, na maioria das Unidades de Internação, apresentou variações conforme as alterações
observadas no quantitativo médio de pessoal de enfermagem e no número médio de pacientes. Os
resultados apontados, referentes a distribuição percentual do tempo de assistência entre os
profissionais da equipe de enfermagem, corroboram os encontrados em outros estudos, que já
demonstraram que a proporção de horas atribuídas às enfermeiras, são inferiores aquelas atribuídas
aos técnicos e auxiliares de enfermagem, e estão muito distantes daquilo que é preconizado pelo
COFEN. O desenvolvimento desse estudo evidencia perspectivas para a realização de outras
pesquisas que complementem as análises realizadas e verticalizem o conhecimento das variáveis
que interferem no processo de identificação do tempo médio de assistência despensado aos
pacientes das instituições hospitalares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17102006-123438/
Nº de Classificação: 4896
CHAVES, Adriano Aparecido Bezerra. Percepção de enfermeiros sobre dilemas éticos
relacionados a pacientes terminais em unidades de terapia intensiva. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 83 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu
RESUMO: O presente estudo teve por objetivos conhecer a percepção de enfermeiros sobre dilemas
éticos existentes na assistência de enfermagem a pacientes terminais no contexto da UTI de um
hospital geral do município de São Paulo e o que é considerado para a tomada de decisão frente a
esses dilemas. O estudo foi realizado numa abordagem qualitativa, sendo utilizada a análise de
conteúdo proposta por Bardin. Foram realizadas entrevistas com dez enfermeiros atuantes na UTI.
Após análise, emergiram as seguintes categorias e subcategorias: Categoria 1– Fatores geradores de
dilemas. Subcategorias - valores e crenças, responsabilidade profissional e a relação com a família
do paciente terminal; Categoria 2- Fatores que influenciam a tomada de decisão Subcategorias - o
esclarecimento da família e do paciente terminal, a postura profissional de enfermeiros e médicos, as
dificuldades referidas por enfermeiros, valores e princípios dos profissionais; Categoria 3Participação no processo de tomada de decisão. Subcategorias - o paciente terminal, a família do
paciente terminal, a equipe médica e os enfermeiros.; categoria 4- Interferências na assistência de
enfermagem ao paciente terminal; Subcategorias - a organização do cuidado e os valores pessoais;
categoria 5- Considerações sobre a terminalidade e sentimentos relacionados ao paciente terminal e
categoria 6 - Constatação da obstinação terapêutica. O estudo mostrou que os enfermeiros deparamse com dilemas éticos decorrentes da internação de pacientes terminais em UTI gerados por diversos
fatores: a diversidade de valores; a presença dos pacientes terminais na UTI; os princípios religiosos;
os valores pessoais; as incertezas a respeito da terminalidade do paciente e dos limites de
intervenção para prolongar a vida; a responsabilidade profissional relacionada à sobrecarga de
tarefas; a discordância de tomadas de decisão; a necessidade de priorizar o atendimento entre
pacientes terminais e outros com possibilidades terapêuticas; a não aceitação do processo de morte
pela família do paciente e a falta de esclarecimento sobre o seu quadro clínico. Foi constatado que os
enfermeiros não participam ativamente das tomadas de decisão relacionadas às condutas com o
paciente terminal, mas consideram importante a participação da família, o respeito pelo desejo do
paciente e a participação de outros profissionais nesse processo. Além disso, para tomar decisão
frente aos dilemas éticos, ele leva em conta os seus valores, a ética profissional, a empatia e o
diálogo com os colegas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17102006-110905/
Nº de Classificação: 4897
SANTOS, Nanci Cristiano. Construção de instrumento para identificação da carga de trabalho da
equipe de enfermagem em unidades pediátricas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2006. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUGULIN, Fernanda Maria Togeiro
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RESUMO: A pesquisa teve por objetivo construir um instrumento para identificação da carga de
trabalho da equipe de enfermagem em unidades pediátricas e realizar a validação aparente do
instrumento construído. O instrumento para identificação da carga de trabalho da equipe, na área de
pediatria, foi elaborado a partir da eleição de um sistema padronizado de linguagem, com a finalidade
de comunicar um significado comum aos diversos locais de atendimento. Dentre as classificações
analisadas, optou-se por utilizar a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). Para compor
o instrumento foram selecionadas, na NIC, as intervenções e as atividades consideradas relevantes
para a assistência de enfermagem pediátrica. Essas intervenções e atividades foram distribuídas em
domínios classes, conservando-se a estrutura taxonômica da NIC. A seguir foram descritas em
diferentes níveis, de acordo com a natureza das ações e o tempo estimado para a sua realização.
Para a validação aparente do instrumento foram convidadas enfermeiras com conhecimento em cada
um dos temas envolvidos na sua construção: Assistência de Enfermagem Pediátrica; Sistema de
Classificação de Pacientes e Classificação das Intervenções de Enfermagem. A análise dessas
enfermeiras considerou que as intervenções e atividades selecionadas, para a composição do
instrumento, são relevantes e representam a prática da assistência de enfermagem pediátrica. Com a
identificação das intervenções e atividades que representam a carga de trabalho da equipe de
enfermagem, vislumbra-se o desenvolvimento de novas pesquisas, no sentido de realizar testes de
confiabilidade e validade do instrumento, para verificar sua aplicabilidade na prática assistencial e
gerencial, bem como correlacionar cada uma dessas intervenções e atividades com o tempo
despendido para a sua realização, de forma a constituir um instrumento que determine a carga de
trabalho da equipe de enfermagem das unidades pediátricas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17102006-122111/
Nº de Classificação: 4898
DIAS, Marcia Cossermelli Cana Brasil. Aplicação do Nursing Activities Score - N.A.S. - como
instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem em UTI Cirúrgica Cardiológica.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDIZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a aplicação do Nursing Activities Score – NAS – como
instrumento para medir carga de trabalho de enfermagem em UTI de cirurgia cardíaca, verificando
sua correlação com escores de estratificação de risco e gravidade, comparar o quadro de
enfermagem existente na UTI com o projetado segundo o instrumento NAS, e comparar o escore
NAS atribuído ao paciente por avaliação das necessidades de cuidado (prospectiva) com a avaliação
feita a partir dos cuidados efetuados. Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico de
avaliação de um instrumento de medida de carga de trabalho em UTI, que foi realizado em uma UTI
de cirurgia cardíaca com 65 leitos ativados, localizada em hospital público de ensino, especializado
em cardiologia na cidade de São Paulo. Participaram do estudo 100 pacientes submetidos à
Revascularização do Miocárdio, Tratamento Cirúrgico das Válvulas Cardíacas ou ambos, no mês de
outubro de 2005. Todos foram avaliados pelo Escore de risco cirúrgico de Parsonnet, pelo índice de
gravidade Simplified Acute Physiology Score II - SAPS II - e submetidos à aplicação diária do
instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem NAS. A análise dos dados mostrou que
66% dos pacientes eram do sexo masculino, tinham a idade mínima de 17, máxima de 89 e média de
57,72 (±14,78) anos e que 60% foram submetidos à Revascularização do Miocárdio, 29% à
Tratamento Cirúrgico das Válvulas Cardíacas e 11% a ambos os procedimentos. Com relação ao
risco cirúrgico, 62% dos pacientes apresentaram um escore de Parsonnet acima de 10 e risco
cirúrgico maior que 2%, o SAPS II médio foi de 25,81(±10,68), mínimo de 6 e máximo de 70, e risco
de morte médio de 10,65%. A média de permanência desses pacientes na UTI foi de 5,62 dias e a
taxa de óbito de 10%. O NAS foi aplicado 682 vezes, sendo que a média da pontuação total durante a
permanência na UTI foi de 485,22 e a média da pontuação diária foi de 74,62 (±9,16) o que
corresponde a 18,24 horas de assistência de enfermagem por dia. Para o pós-operatório imediato
obteve-se em média 96,79 pontos, para o primeiro pós-operatório, 63,82 pontos e para o segundo
pós-operatório, 65,72 que correspondem a 23,22 horas de assistência para o POI, 15,31 horas para
o 1º P.O. e 15,77 horas para o 2º P.O, considerando que cada ponto NAS correnponde a 14,4
minutos. As análises estatísticas mostraram correlação significantes (P<0,001) entre o NAS Total, o
SAPS II, e o Escore de Parsonnet. Dos 15.686 itens pontuados, 285 (1,81%) foram alterados com
dados da avaliação retrospectiva indicando a possibilidade de aplicação de forma prospectiva do
instrumento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17102006-131800/
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Nº de Classificação: 4899
CRUZ, Eliane Bezerra da Silva. Estudo sobre a problemática de saúde dos trabalhadores de
enfermagem: perspectivas para vigilância à saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2006. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: A importância da saúde do trabalhador de enfermagem tem sido evidenciada tanto pelas
pesquisas realizadas quanto pelas novas políticas de saúde formuladas. Este estudo visa contribuir
com propostas de intervenção, direcionadas à melhor qualidade de vida dos trabalhadores de
enfermagem. Propõe conhecer a problemática de saúde desses trabalhadores em um hospital
universitário, com os objetivos de identificar o processo de trabalho de enfermagem do hospital e as
cargas a que estão expostos os trabalhadores durante o processo de trabalho; apreender os
processos de desgaste atribuídos por eles à exposição às cargas; reconhecer as estratégias de
prevenção sugeridas pelos trabalhadores para a melhoria das condições de saúde e qualidade de
vida no trabalho; e construir alguns indicadores de monitoramento das condições de trabalho e
saúde. O enfoque quanti-qualitativo está fundamentado na determinação social do processo saúdedoença vivenciado por esses trabalhadores. O cenário foi um hospital universitário de Minas Gerais.
Participaram do estudo oito trabalhadores de enfermagem, sendo um enfermeiro, quatro técnicos e
três auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi realizada com a técnica de grupo focal com o
auxílio de filmagem, de enquête coletiva e de formulários para a obtenção de dados da instituição. A
análise desses dados evidenciou um processo de valorização capitalista de mais valia absoluta,
caracterizada pelo aumento da jornada de trabalho sem a devida remuneração; bem como de mais
valia relativa, apreendida pela intensificação do ritmo de trabalho sem o aumento no número de
trabalhadores. Essa valorização se concretiza no processo de trabalho da enfermagem. No que se
refere à exposição às cargas de trabalho, os trabalhadores consideram-se expostos a todos os tipos:
biológicas, químicas, físicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas, porém percebem com maior
intensidade as cargas fisiológicas e psíquicas. Os processos de desgaste apreendidos foram
relacionados às infecções diversas; problemas respiratórios, ósteo-músculo-articulares, de pele,
auditivos e circulatórios; estresse; depressão; e sintomas de dor, cansaço, fadiga, desânimo,
desestímulo, mau-humor, indisposição, medo, irritabilidade e tensão também foram citados. Para
recuperação da capacidade física e mental, propuseram estratégias de prevenção relacionadas ao
ambiente de trabalho, tais como locais para descanso, refeições melhores e mobiliários adequados; e
às condições de trabalho: aumento da remuneração e concessão de benefícios, educação continuada
e reuniões periódicas. Pautados nesses dados foram construídos alguns indicadores de
monitoramento relacionados às dimensões: geral - relativa às políticas da instituição; intermediária –
relativa à organização do processo de trabalho; e singular - relacionada ao trabalhador em si. Para a
vigilância à saúde dos trabalhadores de enfermagem, nesse momento, foi possível propor
indicadores, referidos aos diferentes níveis da realidade empírica, que permitirão fornecer subsídios
para um melhor diagnóstico e acompanhamento dos problemas de saúde desses trabalhadores,
tendo em vista intervenções futuras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-18102006-085040/
Nº de Classificação: 4900
PADALINO, Yara. E-learning: estudo comparativo da apreensão do conhecimento entre enfermeiros.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PERES, Heloisa Helena C.
RESUMO: O final do século XX e começo do século XXI caracterizam-se pela revolução tecnológica
e mudanças nas organizações, portanto estratégias inovadoras de treinamento e capacitação de
recursos humanos, como o e-learning, vem sendo utilizadas para adequação e competitividade no
mercado do mundo contemporâneo. Nesta perspectiva, os objetivos deste estudo foram: comparar o
conhecimento apreendido entre os grupos de treinandos que utilizaram o e-learning e os que
receberam o treinamento presencial e identificar a opinião dos enfermeiros sobre treinamento a
distância com uso do computador na enfermagem. A metodologia quantitativa da pesquisa constituiuse de dois momentos: o primeiro, caracterizou-se de um método experimental verdadeiro, que visa a
testar relações de causa e efeito, para a comparação dos treinamentos presenciais e via computador
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e o segundo momento, constituiu-se de um método exploratório descritivo, que visa descrever e
explorar aspectos de uma citação, para identificar a opinião dos enfermeiros sobre treinamento a
distância em enfermagem. O local de estudo foi o Hospital e Maternidade São Luiz. A população
constituiu-se de 60 enfermeiros do plantão noturno, que foram divididos randomizadamente em dois
grupos, denominados A e B para realizarem o treinamento sobre Ferramentas da Qualidade. O grupo
A realizou o treinamento presencial e o grupo B, via computador. Na coleta de dados, os
participantes preencheram um questionário antes e após o treinamento para avaliação do
conhecimento, bem como foram identificados a caracterização da população e a opinião dos
enfermeiros sobre treinamento a distância com uso do computador. Os resultados demonstraram que
ocorreu a apreensão do conhecimento pelos dois grupos de forma equiparada, permitindo concluir a
eficácia dos dois métodos utilizados e evidenciaram que os enfermeiros apresentam opinião favorável
à utilização do e-learning, como ferramenta de educação continuada em enfermagem. Os resultados
desta pesquisa contribuirão para a adoção de novas tecnologias (e-learning) no processo de
educação continuada em enfermagem que representará um grande impacto na melhoria da gestão
do conhecimento, na qualidade da assistência e na satisfação do atendimento ao cliente, por
possibilitar o desenvolvimento de métodos educacionais voltados à capacitação e atualização dos
profissionais de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-18102006-085645/
Nº de Classificação: 4901
SECCO, Ligia Maria Dal. Levantamento do custo do procedimento de hemodiálise veno-venosa
contínua em unidades de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: O procedimento dialítico em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem evoluído muito nos
últimos anos e exigido equipamentos precisos, materiais específicos e profissionais devidamente
treinados. Tem havido um aumento progressivo desses procedimentos, sobretudo da Hemodiálise
Veno-Venosa Contínua (CVVHD), o que tem gerado questionamentos, pois a limitação de recursos
na área da saúde é um problema que atinge as organizações, gerando a necessidade de conhecer os
custos da assistência prestada. Este trabalho teve como objetivos: caracterizar a clientela submetida
ao tratamento dialítico com CVVHD em UTIs; levantar o tempo de duração dos procedimentos;
calcular o custo de mão-de-obra dos enfermeiros e estimar o custo médio direto dos procedimentos.
A pesquisa foi do tipo exploratória, descritiva, retrospectiva, documental com abordagem quantitativa.
O estudo foi desenvolvido em um hospital-escola público no Município de São Paulo. A amostra
constituiu-se de 93 procedimentos realizados em 50 pacientes. Para a coleta de dados, foi elaborado
1 instrumento com 2 partes: uma para o levantamento dos dados da clientela e duração do
procedimento e outra para o levantamento e cálculo dos materiais, medicações e soluções utilizadas.
Os resultados mostraram predominância do sexo masculino (62%), a idade média foi de 60,8 anos e
o tempo de permanência na UTI foi em média 19,2 dias. A insuficiência renal aguda esteve presente
em 76% dos pacientes e 24% apresentaram insuficiência renal crônica. Os principais motivos de
internação na UTI foram: insuficiência respiratória (30%), rebaixamento do nível de consciência
(18%), pós operatório (16%) e choque séptico (12%). A média de procedimentos foi de 1,9 por
paciente e 86% evoluíram a óbito. A duração média foi de 26,6 horas variando de 1 a 80 horas. O
custo total médio do procedimento foi de R$ 2.065,36 variando de R$ 733,65 a R$ 6.994,18. O custo
de mão-de-obra direta do enfermeiro foi em média R$ 592,04 variando de R$ 22,50 a R$ 1.800,00 e
representou 28,7% do custo total. O custo médio do material, medicação e solução foi R$ 1.473,32
com variação de R$ 711,15 a R$ 5.194,18 representando 71,3% do custo total. Houve variações de
custo em relação a quantidade de instalação/desligamento, quantidade de trocas de sistema,
quantidade de trocas de dialisador capilar, tipos de soluções e anticoagulantes utilizados. Pelos
resultados observa-se uma grande variabilidade dos custos desse procedimento.
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ZUNTA, Raquel Silva Bicalho. O faturamento gerado pelos procedimentos de enfermagem em
uma unidade de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Todos os países, independente do modelo de assistência à saúde adotado, têm
compartilhado de um problema comum, os custos explosivos frente a recursos ou orçamentos
limitados. Assim, custos crescentes e elevados dos serviços de saúde têm afetado todos os
prestadores de serviços, sejam públicos ou privados. Na atual realidade financeira da saúde os
hospitais terão que adotar um sistema para se ter um melhor controle dos processos de trabalho e
informações precisas que possibilitem avaliar os resultados financeiros do hospital. As enfermeiras
administradoras estão cada vez mais sendo envolvidas em decisões financeiras, no planejamento
orçamentário de suas instituições, tendo que gerir recursos (humanos, materiais e financeiros) muitas
vezes escassos. Diante destas considerações, constata-se a importância da enfermeira enquanto
geradora de receita por ações prescritas ao paciente e como gestora das atividades realizadas na
sua unidade, demandadas por outro profissional, principalmente em um hospital privado, onde as
maiores fontes pagadoras são os convênios. Assim os objetivos desse estudo foram: calcular o
faturamento gerado pelos procedimentos de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva e
calcular a porcentagem do faturamento gerado pela enfermagem em relação ao faturamento total da
UTI. Tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, documental, com abordagem quantitativa.
Foi realizado em uma UTI geral, de um hospital geral, privado, de grande porte, com 407 leitos, na
cidade de São Paulo. A amostra foi de 159 pacientes. As fontes para obtenção dos dados foram as
prescrições de enfermagem, as prescrições médicas, a fatura do paciente, o guia para apontamento
em planilhas e procedimentos da qualidade. Foram elaborados dois instrumentos para coleta de
dados. Concluiu-se que os procedimentos da prescrição de enfermagem, que mais contribuíram,
foram: verificar débito cardíaco, instalar VAMP, colocar trackcare, trocar filtro umidificador, verificar
pressão capilar pulmonar e fazer curativos e os procedimentos de enfermagem, da prescrição
médica, que mais contribuíram foram: dieta enteral, dieta parenteral (NPP) e diálise. Em média, o
faturamento recebido de cada paciente foi de R$8.918,30; o faturamento dos procedimentos de
enfermagem, oriundos da prescrição de enfermagem foi de R$1.230,33 e os da prescrição médica foi
de R$508,57. Em média o faturamento da prescrição de enfermagem foi de 11,3%, ou seja, o
faturamento da prescrição de enfermagem foi maior que o da prescrição médica; sendo 5,4% com
mão-de-obra e 5,9% foram com materiais e em média, 3,8% do faturamento obtido de cada paciente,
foi da prescrição médica; desses, 1,4% foi com mão-de-obra e 2,4% foi com materiais. Obteve-se,
então, que os procedimentos de enfermagem foram responsáveis por 15,1% do faturamento total da
UTI. A abordagem do tema representou um grande desafio pela falta de literatura específica a
respeito, além de ser uma realidade, praticamente, nova para a enfermeira que, hoje, é considerada
gestora de sua unidade de negócio.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-18102006-163227/
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FRAZILI, Rosana Tupinambá Viana. O enfermeiro e as famílias: necessidades de aperfeiçoamento
do enfermeiro nas práticas com as famílias no Programa Saúde da Família. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HELENE, Lúcia Maria Frazão
RESUMO: Esta pesquisa tomou como objeto de estudo as necessidades de aperfeiçoamento de
enfermeiros que trabalham em Unidades de Saúde do Programa Saúde da Família – PSF, tendo
como enfoque o preparo destes profissionais para a execução da sua prática junto às famílias
atendidas nessas unidades. Objetiva identificar o perfil sócio-demográfico das enfermeiras de
Unidades de Saúde onde estava implantado o PSF, da Direção Regional de Saúde – DIR XXIV, na
região de Taubaté /SP, caracterizar suas práticas e identificar e analisar as necessidades de
aperfeiçoamento destas no atendimento á estas famílias.Trata-se de um estudo descritivo,
desenvolvido no município de Pindamonhangaba/SP, que utilizou um instrumento semi estruturado
para a coleta das informações que, posteriormente, foram submetidas ao procedimento de análise de
conteúdo de Bardin. A análise dos resultados aponta para duas categorias centrais: o saber e o fazer,
observando-se a presença de uma rede complexa entre essas categorias, resultante do trabalho
desenvolvido por estas enfermeiras. As considerações, ao final da pesquisa, indicam a insuficiência
na formação acadêmica do enfermeiro em subsidiar o atendimento ás famílias, e que os cursos de
aperfeiçoamento realizados não estão, muitas vezes, em sintonia com a práxis do enfermeiro na
abordagem ás famílias. Reconhecem a importância da intervenção da enfermeira enquanto uma
prática social na saúde e, evidenciam necessidades de aperfeiçoamento da enfermeira para
atenderem a essa prática.
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GODOY, Sandra Regina de. "Minha vida de agora em diante...": experiências de mulheres
sobreviventes da morte materna. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 220 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender o significado da experiência de near miss no
período gravídico-puerperal na vida de mulheres sobreviventes. O referencial teórico baseou-se em
conceitos da Antropologia médica e o metodológico, na história oral. A pesquisa foi desenvolvida com
mulheres residentes na microrregião do Noroeste paulista, tendo como referência o município de
Fernandópolis. Participaram 13 mulheres egressas da Unidade de Terapia Intensiva de um hospital
geral do município, no período de 2003 e 2005. As entrevistas foram apresentadas na forma de
narrativa. Os depoimentos mostraram que a experiência de vivenciar uma complicação com risco de
morte foi marcante, desagradável, evidenciando sofrimento, sentimentos de medo e preocupação. As
mulheres perceberam que “algo está errado”, procuraram os serviços de saúde e avaliaram a
assistência recebida. As maiores preocupações foram com o filho, o marido e familiares. Os achados
do estudo permitiram obter uma visão compreensiva da experiência de mulheres que vivenciaram e
sobreviveram ao risco de morte materna e as mudanças que ocorreram em suas vidas e formas de
enfrentamento e superação das dificuldades verificados.
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ATHANIEL, Marli Aparecida Silva. Significados e implicações de ser mãe no processo saúdedoença de mulheres com aids. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: As mulheres infectadas por aids, ao engravidarem, enfrentam múltiplas dificuldades, entre
elas o receio da transmissão vertical. Objetivou-se com este estudo identificar as características
sócio-demográficas e as condições de vida e trabalho de mulheres com aids; identificar os
significados atribuídos por elas à maternidade e conhecer as implicações de ser mãe no processo
saúde-doença. Trata-se de um estudo exploratório, qualitativo, com 16 mulheres com AIDS,
matriculadas num serviço especializado em DST/AIDS do município de São Paulo. Os dados foram
obtidos meio de consulta aos prontuários clínicos e de entrevista com roteiro semi-estruturado e
submetidos posteriormente à análise de conteúdo, sendo interpretados à luz do conceito de
Vulnerabilidade. As características do grupo de mulheres estudadas são: solteiras, idade
reprodutiva, baixa escolaridade e condições de vida precárias, infectadas por via sexual, souberam
do diagnóstico tardiamente. Dos significados da maternidade, emergiram três categorias: a primeira
“a vivência da gravidez” abrangendo os determinantes, os sentimentos e as repercussões da
gravidez; a segunda categoria, “expressão da maternidade” reuniu os significados atribuídos à
maternidade e as dificuldades enfrentadas. A terceira “implicações da maternidade no cotidiano”
referem-se ao enfrentamento do processo saúde-doença e ao relacionamento familiar. Na análise
das categorias foram identificados elementos potencializadores e protetores da vulnerabilidade à
infecção, adoecimento e morte pelo HIV no contexto de transmissão vertical do HIV. Concluiu-se que
a maternidade, na ótica das mulheres, constituiu-se em um evento protetor da vulnerabilidade ao
adoecimento e morte por HIV, sendo assim necessária uma abordagem dessas mulheres sobre o
desejo de ter filhos, pois a maternidade possibilita re-significar suas vidas.
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NEGRÃO, Renata de Jesus da Silva. Cirurgia bariátrica: revisão sistemática e cuidados de
enfermagem no pós-operatório. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 110 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: Este estudo realizou a revisão sistemática em cirurgia bariátrica com os objetivos de
identificar os principais cuidados de enfermagem no pós-operatório desta cirurgia e elaborar
recomendações de enfermagem para a assistência prestada ao paciente bariátrico. A questão de
pesquisa foi: Quais os cuidados de enfermagem no pós-operatório da cirurgia bariátrica e sua
importância para a recuperação do paciente? Foram previamente identificados 1483 estudos, sendo
selecionados 123, onde a amostra final foi de 18 incluídos, publicados em periódicos científicos
indexados no LILACS, SCIELO, PUBMED, EMBASE, MEDLINE e Cochrane Library, desses
05(27,7%) abordavam os aspectos respiratórios, 03(16,6%) destacaram a comparação do pósoperatório de cirurgia aberta versus laparoscópica, 02(11,1%) sobre orientação/ educação
multidisciplinar do paciente, 02(11,1%) sobre aspectos perioperatórios, 02(11,1%) sobre trombose e
tromboembolismo pulmonar no pós-operatório, 02(11,1%) sobre cuidados anestésicos, 01(5,5%)
abordava a dieta pós-operatória. Para a análise e avaliação dos estudos selecionados utilizou-se os
seguintes itens: tipo de estudo/ escopo/ população/ coleta de dados/ resultados/ conclusão. Os
resultados mostraram que a maioria dos estudos encontrados são do tipo prospectivo(55,6%),
(44,4%) retrospectivo, sendo 100% quantitativos. Foram estudos realizados por médicos cirurgiões ou
anestesistas, atuantes na área de cirurgia bariátrica, evidenciando a escassez de trabalhos realizados
pela enfermagem tanto no Brasil, como em outros países.Com base nos estudos e na experiência
com a assistência prestada ao paciente, foram elaboradas diretrizes de cuidados referentes aos
sistemas respiratório, neurológico, urinário, e cuidados especiais quanto à dor, pele, dieta e
prevenção de trombose.
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TRALDI, Márcia Soares. O que é o Centro de Atenção Psicossocial hoje?: revendo um conceito e
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: Referenciado nas produções teóricas em ciências sociais que informam e discutem as
transformações contemporâneas no modo produção capitalista e suas repercussões nos modos de
reprodução da vida, organização social, e nos campos de mediações sociais, políticos, simbólicos,
culturais, jurídicos e científicos; o presente trabalho visa refletir sobre O que é o Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS - campo de construção de um saber-fazer em saúde mental - no contexto sócio
histórico contemporâneo, com base na leitura crítica de textos oficiais (legislação e cartilha)
concernentes ao campo, produzidos em âmbito federal a partir da década de 1990, pautada no
materialismo histórico e dialético e na concepção de discurso formulada pela Teoria Semiótica
Discursiva. Dito de outra forma, objetiva examinar o campo conceitual e interdiscursivo que figura nas
leis, portarias e documentos de referência que regulam a implementação e funcionamento destes
dispositivos assistenciais, e seus possíveis elos e nexos com as profundas e significativas mudanças
engendradas pelas mutações no modo de produção capitalista nas mais diversas instâncias de
reprodução da vida social. Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório que pretende
contribuir para o mapeamento do campo das práticas em saúde mental, acrescentando elementos às
discussões em curso, de modo a favorecer a proposição de ações capazes de operar mudanças nas
condições concretas de produção destas mesmas práticas. O referencial teórico adotado para tanto
foi o materialismo histórico e dialético e as categorias de análise eleitas: práxis e ideologia. A análise
dos dados foi orientada para a depreensão das diretrizes conceituais, valores e visão de mundo,
presentes no discurso oficial, que prescrevem e regulamentam as ações de atenção psicossocial,
buscando refletir sobre as contradições presentes no discurso e seus nexos com campos discursivos
relativos a outras esferas de regulação e organização social e com o contexto sócio histórico atual.
Os resultados apontam as mesmas contradições e os reflexos dos mesmos percalços que as
diversas esferas de regulação social e reprodução da vida vem enfrentando em tempos atuais, ou
seja, as marcas contra hegemônicas e críticas que caracterizaram o início do processo de
implantação dos primeiros CAPS filiado à Reforma Psiquiátrica e impulsionado pelo Movimento da
Luta Anti-Manicomial, se fazem presentes nos discursos oficiais analisados. No entanto, aspectos
depreendidos levam a crer que a lógica segundo a qual operam os dispositivos CAPS, e a favor da
qual são postos a funcionar, é oposta ao que aparece na sua superfície discursiva. Se no nível
aparente do enunciado o que prevalece são referências à filiação democrática de seus conceitos ao
caráter inovador e alternativo de suas práticas que tem como foco os sujeitos e a produção de
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respostas às suas necessidades; no nível abaixo localizado e por ele encoberto, encontram-se as
contradições características do modo de produção capitalista alimentando o maquinário que trabalha
a favor da satisfação dos interesses do capital. Esmiuçando estes discursos, nota-se os mesmos
mecanismos de manutenção dos modos de reprodução da vida que favorecem e dão sustentação ao
capitalismo, e ao mesmo tempo, as mesmas artimanhas na intenção de apagar estes processos, de
ocultá-los.
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BOWKALOWSKI, Cláudia. Vulnerabilidades em pacientes portadores de tuberculose do Distrito
Sanitário de Santa Felicidade Curitiba/Paraná. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: A prevalência da tuberculose está diretamente relacionada às condições sociais e, por
isso, deve constituir-se como questão prioritária na Saúde Coletiva. Tendo em vista que a tuberculose
tem estado presente no cenário epidemiológico do Município de Curitiba-PR, o presente estudo teve
como objetivo identificar aspectos que caracterizam a vulnerabilidade tuberculose com a finalidade de
propor medidas apropriadas de intervenção. Conduzido sob o marco teórico da vulnerabilidade
integraram o estudo 26 sujeitos matriculados em unidades básicas de saúde do Distrito Sanitário de
Santa Felicidade. Estes, foram entrevistados após consentimento esclarecido. Os dados foram
coletados no período de julho a agosto de 2005 .Identificou-se que os sujeitos apresentavam
características relevantes em termos de vulnerabilidade, principalmente no que se refere ao trabalho
e à vida, particularmente quanto à inserção no trabalho, as condições financeiras decorrentes e
aglomeração nas moradias. Verificou-se, ainda, que apresentavam dificuldades na obtenção de
medicamentos para o tratamento da tuberculose, assim como no que diz respeito à distância entre o
domicilio e o serviço de saúde, o que pode comprometer a adesão ao tratamento. Além disso, os
conhecimentos acerca da tuberculose revelaram-se inadequados, assim como a ausência de
informação recebida, identificando-se concepções equivocadas em relação à doença. Os resultados
apontam a necessidade de envidar esforços para o controle da enfermidade, destacando-se
questões que se referem ao grau e à qualidade de informação, além de melhorar as condições de
vida da população.
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MATIAS, Maria Beatriz de Miranda. Os movimentos sociais organizados em saúde mental em
São Paulo de 1979-1992: a construção da política de saúde mental e a reforma psiquiátrica. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: O período de 1979 a 1992 foi marcado pela efervescência política, social e cultural e do
crescimento das lutas sociais pela redemocratização brasileira que acarretaram na organização de
diversos movimentos sociais. Os movimentos sociais organizados no campo da saúde mental que se
formaram na busca pela democratização e reorientação da assistência em saúde mental tiveram
grande protagonismo na produção de políticas públicas de saúde mental. Neste estudo procuramos
documentar e publicar a origem e a organização dos movimentos sociais organizados em Saúde
Mental no Estado de São Paulo e sua influência na produção de políticas do Estado de São Paulo e
na Reforma Psiquiátrica Brasileira, identificando quais foram os principais movimentos sociais
organizados em saúde mental no Estado de São Paulo, no período de 1979-1992; desvelando as
concepções teórico-conceituais que orientaram esses movimentos sociais e sua participação na
produção das diretrizes da política de saúde mental e na Reforma Psiquiátrica Brasileira. Neste
estudo foi utilizado como percurso metodológico para análise e coleta de dados, a História Oral.
Sendo realizadas cinco entrevistas temáticas com atores sociais de notório reconhecimento na
organização e formação dos movimentos sociais. Este estudo pode concluir que os protagonistas dos
movimentos sociais organizados em saúde mental entrevistados são responsáveis pela produção e
implementação da política nacional de saúde mental e atualmente desenvolvem papéis relacionados
às proposições fundamentais da Reforma Psiquiátrica.
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PINHEL, Inahiá. O desenvolvimento de competências para a docência segundo a vivência de
docentes de um curso de graduação em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2006. 242 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Este estudo versa sobre o desenvolvimento de competências para a docência segundo a
vivência de docentes de um curso de graduação em enfermagem. Busca conhecer quando e como
docentes de um curso de graduação de Enfermagem desenvolvem competências para a docência;
identificar os conhecimentos e as habilidades desenvolvidas pelos docentes na construção de
competências para o ensino de Enfermagem e identificar como intervir nesse processo, por meio da
reflexão sobre a profissão docente. Realizada com a metodologia da pesquisa-ação, esta pesquisa
social, busca a confirmação de 3 hipóteses iniciais formuladas pela pesquisadora, objetivando
comprovar se o perfil atual do professor enfatiza as qualidades pessoais que invadem a construção
das competências docentes; se este perfil sofre a influência dos valores vigentes na sociedade e se
as estruturas das Instituições de Ensino Superior (IES) influenciam e determinam a trajetória e a
capacitação profissional do docente. Face às hipóteses e objetivos, a pesquisa foi realizada em dois
momentos sucessivos, iniciando com entrevistas individuais com as docentes cujas falas, foram
analisadas pelo método da análise de conteúdo, segundo a técnica de análise temática, que
conforme Minayo (1996) consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação. Desta análise resultou um relatório síntese, adotado como texto disparador para o
momento seguinte, que foi a realização de um grupo focal, constituído por 6 docentes integrantes do
corpo docente do curso de Enfermagem, lócus da pesquisa. Os dados coligidos no grupo focal foram
analisados conforme a metodologia da hermenêutica dialética, segundo determinantes estruturais,
particulares e singulares, sob a ótica do materialismo histórico-dialético, possibilitando captar os
sentidos e conceitos dos sujeitos com relação ao tema da pesquisa. Os resultados referendam as
hipóteses formuladas e apontam para o estabelecimento de um novo modo de pensar e de agir no
contexto da educação em enfermagem, visando a melhoria no atendimento das demandas sociais,
referindo-se à construção das competências ético-sociais, envolvendo a capacidade de colaboração e
cooperação com o outro (estudantes, usuários, docentes e demais profissionais), estabelecendo
relações humanas participativas e construtivas, assumindo a responsabilidade de ser um agente
transformador social sob a égide da ética, especialmente a ética no cuidado, respeitando a
autonomia, a diversidade e a responsabilidade nas relações com o outro. Estas relações
possibilitaram o desenvolvimento de competências da esfera sócioeducativa, envolvendo a
comunicação, autonomia intelectual, capacidade auto-reflexiva e de autocrítica. As condições da
unidade de ensino proporcionaram o desenvolvimento de competências técnico-científicas,
relacionadas à aquisição, construção e domínio dos saberes necessários para a realização das
atividades nas áreas da enfermagem e do ensino em enfermagem. As competências docentes não
foram construídas em um momento temporal específico, mas sim, ao longo das trajetórias pessoais e
profissionais, no cotidiano das docentes, expandido para além da sua área técnica de formação,
invadindo os espaços sociais das relações interpessoais, tanto na sociedade, quanto nas instituições
de ensino. As falas captadas mostraram grande sintonia na direção de um conjunto de fatores
intervenientes, demonstrando a influência do processo histórico e dos determinantes sociais, que por
sua vez, moldam as estruturas das unidades de ensino, estabelecendo as relações com as
competências. Com relação às habilidades, foram desenvolvidas as referentes às relações
interpessoais e de interação professor-aluno; de planejamento das ações e de uso de novas
estratégias e metodologias de ensino que possibilitaram o aprimoramento da visão educacional e as
voltadas para a construção da autonomia intelectual, tanto do aluno quanto do próprio docente. Para
uma nova conformação do processo de ensino-aprendizagem, concluiu-se ser necessário não só aos
novos enfermeiros, mas também aos atuais e aos futuros enfermeiros-professores, desenvolverem
competências que os possibilitem a pensar e agir com ética e ousadia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-21112006-151641/
Nº de Classificação: 4911
GASPAR, Jaqueline Correia. Quem precisa de cuidados no domicílio?: investigando os perfis das
pessoas atendidas por equipes de Saúde da Família no Município de São Paulo. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 112 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Face às transições demográfica e epidemiológica observadas no Brasil nas últimas
décadas, muitos autores têm discutido as alterações nos perfis saúde-doença das populações. Assim
como vêm crescendo o número de idosos, graças aos ganhos obtidos com os avanços tecnológicos
na área da saúde e o controle das doenças infecto-contagiosas, verifica-se um importante aumento
do número de pessoas com doenças crônico-degenerativas, que muitas vezes carreiam consigo
incapacidades e dependência. Numa cidade como São Paulo também é digno de nota o expressivo
incremento da violência urbana, expressão das desigualdades impostas pela vigência do sistema
capitalista e das políticas de ajuste neoliberal em nosso país. Os que sobrevivem aos acidentes por
armas de fogo ou de trânsito, não raro apresentam mutilações ou deficiências físicas com limitações
importantes, para os quais os cuidados domiciliários podem representar uma importante estratégia
para que se garanta a equidade prevista pelo Sistema Único de Saúde. Pautada pela determinação
social do processo saúde-doença, buscou-se compreender as desigualdades sociais e de saúde
associadas à distribuição da população em atendimento domiciliário por equipes de Saúde da Família
do MSP à luz do Atlas da Exclusão Social no Brasil. Para tanto foi feito o levantamento, por meio de
dados secundários, do perfil das pessoas com perdas funcionais e dependência atendidas por 111
(60%) de 185 Unidades de Saúde da Família presentes em 25 das 31 Subprefeituras do MSP em
agosto de 2003, abrangendo 45 (66%) dos 96 distritos administrativos da capital, resultando numa
amostra de 7.160 pessoas. Utilizando os softwares SPSS® 13.0 e EPI-INFO 2000 versão 3.3.2, os
distritos administrativos pesquisados foram agrupados, por meio de uma análise de cluster, tendo por
variável base o Índice de Exclusão Social. Em seguida, procedeu-se a descrição estatística das
variáveis sexo, idade, grau de incapacidade, patologia, uso de oxigenoterapia, uso de sonda,
presença de úlcera por pressão e uso de traqueostomia, cruzando-as entre si e comparando-as nos
quatro grupos resultantes da análise de cluster. Efetuou-se o cálculo da correlação entre variáveis e o
Índice de Exclusão (Iex) e os indicadores de vida digna, escolaridade e violência. Verificou-se
prevalência de idosos (75%), com incapacidade leve (32%) e pouca ou nenhuma complexidade de
cuidado (92%), sendo o acidente vascular cerebral (AVC) a doença precursora do atendimento
(18%). Apesar de as mulheres serem maioria (60%), quanto maior a exclusão social, maior a
proporção de homens com menos de 60 anos e crianças com severa incapacidade e maior
complexidade de cuidado. Nos grupos com maior exclusão há proporcionalmente mais homens não
idosos com severa incapacidade e maior complexidade de cuidado, sendo o AVC a doença
predominante. Já nos grupos de menor exclusão há mais mulheres idosas com incapacidade leve e
moderada e menor complexidade de cuidado, sendo o AVC e a hipertensão as doenças principais.
Foram encontradas correlações negativas significativas entre o Iex e uso de sonda e traqueostomia,
AVC não especificado, fratura de outros ossos dos membros neoplasia de laringe e outros efeitos de
causas externas, e positivas entre aquele índice e linfoma não Hodgkin. Observaram-se diferenças no
perfil dos distritos estudados de acordo com a exclusão social. Os achados estatísticos vasculharam
diferenças nos perfis de saúde-doença de certos grupos sociais, permitindo levantar suspeitas sobre
quem são as pessoas que precisam ser assistidas em suas casas. Aquelas em maior exclusão social,
além de serem mais numerosas que as outras, apresentaram maior gravidade e complexidade de
cuidado. O sentido desses seus achados merece ser investigado com mais substrato teórico, com
amostras representativas da população, valendo-se de instrumentos que captem todas as dimensões
do processo saúde doença. Faz-se necessário não só discutir a dificuldade de as pessoas acessarem
os serviços, mas a potência do PSF em atingi-las, potencializando a diminuição da exclusão sócioespacial, principalmente se, além de excluída, essa pessoas são portadora de necessidades
especiais que demandam assistência no próprio domicílio.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-15122006-112436/
Nº de Classificação: 4912
CARVALHO, Geraldo Mota de. Recorrência da parentalidade na adolescência na perspectiva
dos sujeitos envolvidos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 168
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo objetivou conhecer e compreender como foi constituída a percepção que os
adolescentes têm da parentalidade recorrente na adolescência. Para compreender o significado desta
experiência e a relação com seus projetos de vida utilizei-me do método qualitativo com enfoque na
Fenomenologia Social. Foram realizadas 15 entrevistas com cinco pais e dez mães que haviam
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experienciado a parentalidade recorrente com as seguintes questões norteadoras: Como foi para
você ser mãe/pai pela primeira vez? Como aconteceu o nascimento do outro filho? Como é ser
mãe/pai mais de uma vez, ainda adolescente? O que você espera do futuro sendo mãe/pai tão
jovem? Dos depoimentos emergiram cinco categorias concretas do vivido: Contextualizando a
percepção sobre ser pai/mãe adolescente, que implicou na construção de duas subcategorias: sendo
pai/mãe pela primeira vez e sendo pai/mãe mais de uma vez; Vivenciando perdas; Vivenciando
ganhos, com duas subcategorias: sentindo-se amadurecidos /responsáveis e expressando satisfação
com a parentalidade; Buscando segurança para o futuro e Experienciando situação ambivalente. O
estudo permitiu compreender que a parentalidade adolescente recorrente é um fenômeno complexo,
multifacetado, de inesgotável possibilidades perpceptivas, cujas diversas vivências são dependentes
do contexto social que define os desejos, os projetos, as possibilidades e significações nas distintas
classes sociais. Com este entendimento numa relação face a face, de intersubjetividade, respeitando
a singularidade dos adolescentes, o enfermeiro tem uma situação de destaque no que se refere ao
assistir/cuidar desta clientela, centrado na dimensão humana /existencial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-28112006-093553/
Nº de Classificação: 4913
FRANCISCO, Célia Maria. Estudo dos fatores preditores de envelhecimento sem incapacidade
funcional entre idosos em velhice avançada no Município de São Paulo. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda A. Oliveira
RESUMO: O envelhecimento é um fenômeno mundial, resultado da diminuição progressiva das taxas
de fecundidade e mortalidade e do aumento da expectativa de vida. O grupo de idosos, no Brasil e
em países em desenvolvimento, segundo a OMS, é constituído por pessoas a partir dos 60 anos.
Dentre desse grupo, a população que mais rapidamente cresce são os denominados idosos em
velhice avançada (80 anos e mais) cujas demandas específicas ainda são desconhecidas em nosso
meio. O envelhecimento pode ser acompanhado por um declínio funcional progressivo que pode
estar associado a quadros de dependência responsáveis por demandas assistenciais específicas. A
dependência em si constitui o maior temor dos idosos. Assim, conhecer os fatores preditores do
alcance das idades mais longevas com independência funcional torna-se primordial e constitui o
objetivo desse estudo que é parte do Estudo SABE - Saúde Bem-estar e Envelhecimento na América
Latina e Caribe. Esse estudo, realizado no ano 2000, foi coordenado pela Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) e desenvolvido simultaneamente em sete países da dessa região com
o objetivo de traçar as condições de vida e saúde dos idosos aí residentes. No Brasil, foi
desenvolvido na zona urbana do Município de São Paulo com uma amostra de 2.143 idosos
representativa da população residente na região no período. Para o desenvolvimento desse estudo,
foi utilizada a parcela dos idosos com 80 anos e mais que foi subdividida segundo seu estado
funcional. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória. Do total dos idosos em velhice
avançada, 9,9% eram funcionalmente independentes nas atividades de vida diária, básicas e
instrumentais. Desses 66,4% eram mulheres, 33,6% eram homens, 75% eram nascidos no Brasil,
25,6% eram analfabetos e 63,1% estudaram entre 1e 6 anos, 10,1% ainda trabalhavam. Quanto ao
estado marital, 71,1% eram viúvos e 26,5 % eram casados; 53,6% viviam sozinhos e a maioria
(68,6%) tiveram pais que faleceram com 80 anos ou mais. Com relação a renda 38% se
enquadravam no primeiro quintil, no entanto, 44,1% referiram que a renda era suficiente. Quanto aos
hábitos de vida, 43,2% praticavam atividade física, 41,6% praticavam atividades de lazer, 70,4%
nunca beberam e 68,9% nunca fumaram. Em relação às condições de vida e saúde na infância,
47,7% referiram que saúde e 35,2% boas condições econômicas. Quanto ao estado de saúde atual,
63,5% referiram ter saúde excelente, 43,5% referiram a presença de HAS, 34,7% de DPOC e de
7,3% DM e 95,1% apresentavam capacidade cognitiva preservada. Quanto a assistência à saúde,
81,2% referiam ter procurado por assistência médica nos doze meses anteriores à entrevista sendo
que 83,8% referiram uma ou duas consultas. Quanto a história laboral 50,2% trabalharam como
empregados e 37,3% como autônomos. Entre as mulheres 50% referiram ter trabalhado porque
gostavam e 85% dos homens porque necessitavam. 97,5% deles sentiram-se capacitados para
realizar os testes de flexibilidade e mobilidade. Essa variáveis foram submetidas à analise
multivariada através da Regressão Logística, utilizando-se um nível de significância (µ = 0,05). As
variáveis foram agrupadas em blocos temáticos de interesse, sendo submetidas à analise univariada,
mostrando-se significantes diabetes referida, companhia e atividade física. Essas variáveis foram
agrupadas e submetidas à análise múltipla de forma a constituir o modelo do estudo. Os testes
estatísticos mostraram que a presença da diabetes diminui por um fator de 0.14 vezes o odds para
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não ter dificuldades nas ABVDs e/ou AIVDS. Viver acompanhado diminui esse risco por um fator de
0.15. Não praticar atividade física diminui os odds para não ter dificuldade de 0.13 vezes. Apesar dos
idosos conseguirem chegar na velhice avançada sem incapacidades, o estudo mostrou que poucos
são fatores que possam influenciar neste processo. Pode ser porque estes fatores já tenham feito
diferença entre os idosos mais “jovens”, mas com a idade avançada, os “muito velhos” tendem a
igualar estas diferenças.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-113953/
Nº de Classificação: 4914
CUBAS, Marcia Regina. CIPESC® Curitiba: proposta de uma ferramenta re-leitora da face coletiva
do processo saúde-doença. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006.
149 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: O projeto Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva CIPESC®, embasado nos princípios do SUS e da Saúde Coletiva, foi desenvolvido pela Associação
Brasileira de Enfermagem, como contribuição brasileira à CIPE® - Classificação Internacional para as
Práticas de Enfermagem. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba adotou a CIPESC®, num
sistema operacional informatizado, para registro da consulta de Enfermagem. O presente estudo
interroga as potencialidades e os limites dos instrumentos de trabalho da Enfermagem em saúde
coletiva para a captura da face coletiva dos indivíduos. Teve como objetivo geral formular as bases
para a construção de uma ferramenta re-leitora do Processo Saúde-doença, com privilégio para a
face coletiva, por meio da relação dialógica entre as categorias sociais e as variáveis funcionais
contidas no sistema CIPESC® - Curitiba. Os objetivos específicos foram: reinterpretar a realidade
objetiva da implantação do sistema; descrever o processo de implantação no município; levantar as
variáveis funcionalistas do prontuário eletrônico e estabelecer relação dialógica entre variáveis e
categorias sociais do Processo Saúde-doença. A Metodologia foi ancorada na Teoria da Intervenção
Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (Egry, 1996) e na hermenêutica dialética. A pesquisa foi
aprovada pelos Comitês de Ética da Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo e da
Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. As categorias interpretativas foram: Necessidade, Classe
social, Gênero e Etnia. A ferramenta propõe um modelo analítico de apoio a tomada de decisão,
permitindo que ao atender o indivíduo, o sistema desvele sua face coletiva, por meio da interligação
de dados num banco denominado “data warehouse”. Para captar a face coletiva, o banco deve
integrar dados das subcategorias: perfil saúde-doença, fração de classes sociais, sexo, faixa etária e
raça. As subcategorias, quando associadas, formam diferentes grupos homogêneos na constituição
interna, e heterogêneos em relação à vulnerabilidade. Visualizam-se quatro graus de vulnerabilidade:
nula, baixa, média e alta, de acordo com a qualificação dada por onze marcadores, que se
diferenciam conforme a localização do indivíduo em condições de vulnerabilidade distintas. Há
marcadores que sozinhos podem localizar o grau de vulnerabilidade alta como: morar em área de
risco, estar desempregado e não ter renda. Outros marcadores, se encontrados em conjunto com as
outras condições, elevam o grau de vulnerabilidade, como ser adolescente ou negro. Conclui-se que
o prontuário eletrônico do paciente é capaz de levantar características do espaço singular e, ao
captá-las, relacionando-as às categorias, desvelar a face social e atribuir vulnerabilidade aos grupos
sociais homogêneos. Apesar de existirem lacunas para contemplar a totalidade das categorias
sociais, os instrumentos de base funcional, utilizados pela CIPESC, em Curitiba, permitem a
reorganização de dados para indicar a face coletiva de indivíduos, famílias e grupos homogêneos.
Um modelo teórico-informacional é apresentado para esta reorganização, constituindo-se, portanto na
ferramenta re-leitora da face individual, com a finalidade de explicitar a face coletiva dos processos de
saúde-doença da população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-15012007-113136/
Nº de Classificação: 4915
MENDOZA, Isabel Yovana Quispe. Paciente idoso cirúrgico: complicações no período de
recuperação pós-anestésica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006.
103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
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RESUMO: Este estudo tem como objetivos, identificar os fatores de risco de maior incidência no
paciente idoso cirúrgico nos períodos pré-operatório e intra-operatório, identificar as complicações
mais freqüentes no paciente idoso cirúrgico no período de recuperação pós-anestésica e relacionar
as complicações mais freqüentes do paciente idoso cirúrgico no período de recuperação pósanestésica aos fatores de risco de maior incidência do paciente idoso cirúrgico nos períodos préoperatório e intra-operatório. A amostra foi constituída por 110 prontuários de pacientes idosos
submetidos a cirurgia durante o ano 2004, que obedeciam os seguintes critérios de inclusão: idosos
de ambos sexos, idosos submetidos a cirurgias eletivas, de emergência e urgência. Os dados foram
obtidos por meio de um formulário que incluiu informações sóciodemográficas, aspectos relacionados
ao paciente, aspectos relacionados ao período intra-operatório e aspectos relacionados às
complicações no período de recuperação pós-anestésica. Os resultados mostraram que 62 (56,4%)
eram de sexo masculino; 63 (57,3%) pacientes estavam na faixa etária de 70 a 79 anos; 36 (32,7%)
portadores de hipertensão arterial sistêmica; 66 (60%) classificados como ASA II. Referente aos
fatores de risco relacionados ao período intraoperatório em 69 (62,7%) pacientes o tempo de cirurgia
foi inferior a três horas; 90 pacientes (81,8%) foram posicionados em decúbito dorsal horizontal mesa
cirúrgica; 59 pacientes (53,6%) foram submetidos à cirurgia abdominal e 56 (50,9%) idoso foram
submetidos à anestesia geral. Quanto às complicações na sala de recuperação pós-anestésica:
(55,5%) apresentaram hipotermia, 48 (43,6%) dor e 40 (36,4%) desenvolveram hipertensão arterial
no período pós-operatório. De acordo com os resultados da análise de regressão logística, o sexo
masculino e feminino apresentou associação estatisticamente significante com todas as complicações
na sala de recuperação pós-anestésica, evidenciou-se maior associação entre os idosos de 70 a 79
anos com a apresentação de dispnéia (OR= 2,78) e idosos de 80 a 89 anos apresentou maior
associação com taquicardia (OR= 1,40). Não se obteve associação entre os idosos com idade acima
de 90 anos com as complicações investigadas. Quanto à hipertensão arterial, o estágio II obteve
maior associação com bradicardia (OR= 8,01); assim como o escore ASA categorias II e III
incrementam a possibilidade de apresentar hipertensão arterial no período de recuperação pósanestésica (OR= 4,79; 10,71) respectivamente. Em relação à associação entre as complicações mais
freqüentes na recuperação pós-anestésica com os fatores de risco relacionados ao paciente cirúrgico
idoso no período intra-operatório, o tempo de cirurgia superior a cinco horas teve maior associação
com hipertensão arterial (OR= 6,49) quando comparado às cirurgias com duração entre 3 a 5 horas e
inferior a 3 horas. A posição decúbito lateral apresentou maior associação com hipotermia, náusea,
vômito e dor (OR= 6,68; 5,79; 3,12), respectivamente, quando comparado às posições decúbito
dorsal horizontal e litotômica. Dentre os tipos de cirurgia, a artroplastia teve maior associação com
náusea e vômito (OR= 7,64) seguida de redução de fratura com taquicardia e dor (OR= 3,71 e 2,05),
respectivamente. Quando realizada a associação entre o tipo de anestesia e complicações na
recuperação pós-anestésica, a anestesia raquidiana apresentou maior associação com taquicardia
(OR= 4,24), quando comparada à anestesia geral e peridural. Sendo assim, os pacientes idosos
constituem-se em um desafio para a equipe de saúde no período de recuperação pós-anestésica, os
quais devem levar em conta a alta prevalência de doenças associadas e as alterações funcionais
decorrentes do processo de envelhecimento.
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CAVAGIONI, Luciane Cesira. Perfil dos riscos cardiovasculares em motoristas profissionais de
transporte de cargas da Rodovia BR-116 no trecho Paulista - Régis Bittencourt. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 229 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de
morbimortalidade nacional. Nesse sentido realizou-se estudo com o objetivo de caracterizar o perfil
para riscos cardiovasculares em motoristas profissionais de transporte de cargas que trafegam pela
Br-116. Casuística e Método: Estudo transversal, descritivo e exploratório com 258 motoristas
profissionais de transporte de cargas com obtenção de informações socioeconômicas; avaliações
antropométricas: índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal e medida da pressão
arterial; realização de exames laboratoriais: triglicérides, colesterol total e frações, proteína C reativa
e creatinina. Analisou-se o risco para doenças cardiovasculares pelo Escore de Risco de
Framingham, consumo de bebidas alcoólicas pelo Alcohol Use Disorders Identification-AUDIT,
distúrbios psiquiátricos comuns pelo Self Report Questionnaire-SRQ-20, Síndrome Metabólica e
angina pectoris pelo Teste de Rose. Os dados foram processados no sistema SPSS v.7.5. O nível de
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significância adotado foi p< 0,05, utilizou-se análise univariada e multivariada. Resultados: A
caracterização os motoristas estudados mostrou idade 37,5±10,1 anos, 91% de etnia branca, renda
mensal 1.431,3±644,4 reais, 19% tabagistas, 55% referiram ingestão de bebidas alcoólicas, 74% não
realizavam atividade físicas, 14% relataram uso de medicamentos inibidores do sono, tempo
profissão de 14±10 anos e percorriam 782,9±229,6 km/dia, dirigiam 10 horas por dia e repousavam
06 horas diárias. Verificou-se pelos dados antropométricos que 46% tinham sobrepeso, 36%
obesidade e 58% circunferência abdominal alterada (>=94 cm). Os exames laboratoriais mostraram
33% com nível de colesterol total >= 200mg/dL, 10% LDL-c >= 160 mg/dL; HDL-c < 40 mg/dL 23%,
triglicérides acima de 150 mg/dL 38%, glicemia >= 110mg/dL 7% e proteína C reativa > 0,5 mg/dL
19%, creatinina >1,5 mg/dL 1%. A prevalência da hipertensão arterial foi de 37% e da Síndrome
metabólica 24%. O Questionnaire Rose foi positivo em 8,0% dos motoristas, Escore de Risco de
Framingham médio/alto em 9%, presença de distúrbios psiquiátricos comuns em 33% e AUDIT 16%
no escore que sugere intervenção e aconselhamento. A análise de regressão logística indicou
associação independente para as seguintes variáveis (OD Odds ratio, IC intervalo de confiança a
95%): 1-Síndrome Metabólica: IMC (OR=1,40 IC 1,192-1,661); hábito de verificar o colesterol total
(OR= 0,102 IC 0,017-0,589); e escore de risco de Framingham médio/alto (OR= 26,389 IC 2,520276,374). 2-Hipertensão arterial: IMC (OR=1,183 IC 1,065-1,314); glicemia (OR=1,039 IC 1,0041,076); e hábito de ingerir medicamento para inibir o sono (OR= 0,322 IC 0,129-0,801). 3- Colesterol
Total (>= 200 mg/dL): LDL-c (OR=1,157 IC 1,100-1,216);triglicérides (OR=1,012 IC 1,004-1,021) 4Glicemia (>= 110 mg/dL): IMC (OR=1,153 IC 1,024-1,298); maior tempo de profissão (OR=1,154 IC
1,057-1,259) 5-Proteína C reativa (>0,5 mg/dL): escore de risco de Framingham médio/alto
(OR=4,692 IC 1,912-11,515). Conclusão: Verificou-se presença expressiva de fatores de risco
cardiovasculares, nesse sentido os profissionais de saúde devem implementar estratégias para
estimular mudanças de estilos de vida nos motoristas de transporte de cargas, visando a prevenção
primária e secundária.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-150411/
Nº de Classificação: 4917
PIRES, Rosana Pellicía. Formação de competências na interface estágio extracurricular e início
da atuação profissional como enfermeiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 211 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: O presente estudo teve como objetivos: compreender como o estágio extracurricular em
uma instituição hospitalar privada pode contribuir no processo de formação de competências dos
enfermeiros tomando como parâmetro às competências previstas na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
e as requeridas pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC); identificar o perfil de enfermeiro
requerido pelo HAOC, em relação ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais;
avaliar o estágio extracurricular remunerado segundo a percepção dos alunos que vivenciaram esta
experiência nesta instituição campo da pesquisa e problematizar as expectativas da diretora
assistencial, dos enfermeiros gerentes e da enfermeira do Serviço de Educação Continuada do
HAOC quanto ao perfil do enfermeiro para a instituição, frente à vivência do aluno estagiário visando
subsidiar o redirecionamento dessa experiência para a consecução do perfil requerido. Utilizando
metodologia qualitativa e referencial teórico sobre os conceitos e diferentes abordagens sobre
competência, a formação profissional do enfermeiro no Brasil, os Rumos da Educação Mundial para o
Século XXI (Relatório Delors,1998), o Estágio Extracurricular em Enfermagem e no HAOC,
desenvolvemos a pesquisa entrevistando 8 estagiários extracurriculares (cursando o 4º ano de
graduação) e 8 enfermeiros gestores do HAOC. Nos dados obtidos, analisados através da análise de
conteúdo, aflora, de forma completa e total por parte de todos os entrevistados, as competências
relacionais e atitudinais como prioritárias e fundamentais no perfil do enfermeiro para a instituição em
que foi realizada a pesquisa. Comparando-se as competências gerais apontadas para o enfermeiro
pela LDB e as expectativas dos gerentes e dos estagiários extracurriculares requeridas para o
enfermeiro que atua no HAOC notou-se uma divergência: maior ênfase em competências técnicas
requeridas pelas Diretrizes Curriculares contra uma maior ênfase em competências relacionais e
atitudinais para o enfermeiro do HAOC. Os estagiários ingressam no programa de estágio
extracurricular buscando aquisição de competências nos pilares do aprender a conhecer e aprender a
fazer, e não só adquirem estas, mas atribuem maiores ganhos nas competências nos pilares do
aprender a viver juntos e aprender a ser. A avaliação sistematizada do estágio extracurricular
mostrou-se importante, pois revelou pontos essenciais do perfil do enfermeiro requerido pela
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instituição e permitiu problematizar as expectativas tanto dos enfermeiros quanto dos estagiários,
cumprindo com os objetivos propostos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-15012007-120530/
Nº de Classificação: 4918
GUASTALDI, Rosimeire Barbosa Fonseca. Interações medicamentosas potenciais: um estudo dos
antimicrobianos utilizados em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SECOLI, Silvia Regina
RESUMO: O presente estudo caracterizou o perfil farmacológico utilizado por pacientes submetidos a
transplante de medula óssea (TMO), identificou as combinações existentes entre antimicrobianos
potencialmente interativos e outros medicamentos decorrentes da co-administração e analisou, a
partir das combinações identificadas, as interações medicamentosas (IM) potenciais quanto aos
seguintes aspectos: tipo de IM, nível de severidade, evidência cientifica e implicações clínicas
potenciais. Analisaram-se 70 prescrições de medicamentos de pacientes submetidos a TMO, que se
encontraram na fase de condicionamento (dia –1), e que estiveram internados, no período de janeiro
a junho de 2005, no Instituto do Coração do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Os dados relativos ao perfil terapêutico dos medicamentos foram
coletados do prontuário do paciente, e aqueles acerca das IM foram obtidos por meio de consulta ao
Drug Interactions Facts e Drug Interactions Handbook. Para análise dos dados utilizou-se estatística
descritiva e analiinferencial sendo aplicada a regressão logística multivariada. Os resultados
apontaram que a amostra foi composta em sua maioria por pacientes do sexo masculino (52,9%),
com média de idade de 37 anos, com diagnósticos de linfomas (38,6%) e submetidos a transplantes
do tipo autólogo (65,7%). Quanto ao perfil terapêutico observou-se 33 medicamentos distintos
pertencentes a 8 classes terapêuticas com predomínio dos quimioterápicos (34%). Observou-se que
72,7% dos medicamentos apresentaram potencial para interação medicamentosa, sendo que 79,2%
eram precipitadores. Quanto à análise das características farmacológicas que predispunham as IM
verificou-se que 66,6% dos medicamentos afetavam o metabolismo hepático, inibindo-o (45,8%) ou
estimulando-o (20,8%). Entre os quimioterápicos antimicrobianos 66,7% apresentaram características
potencialmente interativas. Metade da amostra foi exposta a combinações de antimicrobianos
potencialmente interativos (fluconazol, ciprofloxacina e sulfametoxazol+trimetoprima) e outros
medicamentos; sendo identificadas 13 IM distintas, todas do tipo farmacocinética. A maioria das IM
(92,3%) apresentou severidade moderada, com bom nível de evidência cientifica (61,6%), que
poderiam resultar em elevação dos níveis séricos do agente combinado com o antimicrobiano
(77,0%), com tempo de inicio dos efeitos demorado (61,5%). Houve associação estatisticamente
significante entre ocorrência de IM e sexo (p<0,001); entre IM e faixa etária (p<0,001); entre IM e
número de medicamentos (p<0,001).

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-163101/
Nº de Classificação: 4919
ROCHA, Caroline Dal Pian Alarcon. Esterilização a vapor em ciclo flash: análise das práticas
realizadas pelos profissionais de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natalia Teresa
RESUMO: A esterilização a vapor em ciclo flash refere-se a qualquer processo de esterilização a
vapor que processe itens para uso imediato, sem nenhum empacotamento e com tempo insuficiente
para secagem. A Association for the Advancement of Medical Instrumentation e a Association of
Perioperative Registered Nurses recomendam-na para situações de emergência e trazem critérios
específicos para sua utilização. Essa pesquisa teve como hipótese a utilização pelos profissionais de
enfermagem da esterilização a vapor em ciclo flash não restrita a situações emergenciais,
contrariando as recomendações oficiais e da literatura. Portanto, o objetivo desse estudo foi de
analisar as práticas relacionadas à esterilização em ciclo flash. Para o alcance deste propósito, foram
coletadas informações, através de um questionário, de pessoas em evento de abrangência nacional
realizado pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Centro Cirúrgico, Central de Material e
Esterilização e Recuperação Anestésica (SOBECC), a fim de obter dados de como esse processo de
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esterilização tem sido executado. Dos 560 questionários entregues, 113 (20,1%) foram devolvidos.
Das características dos respondentes, 89,1% eram enfermeiros, apresentavam idade entre 25 e 50
anos, com tempo médio de formação de 12,7 anos, sendo a maioria da região Sudeste. Cerca de
46,0% trabalhavam no Centro Cirúrgico (CC) e 36,0% no Centro de Material (CME), com uma média
de atuação no serviço de 8,1 anos. Das características da instituição, 40,0% eram de instituições
públicas e 72,0% de caráter geral. Em relação à utilização do ciclo flash, 41,0% realizavam-na em
autoclaves convencionais, sendo que 69,0% tinham seus esterilizadores no CME, local também em
que 73,4% realizavam a limpeza do material. Para essa atividade, 61,4% tinham regras definidas, e
12,7% o faziam sem detergente sendo que dos profissionais envolvidos nesse processo, 81,2% eram
da enfermagem. Para situações de emergência mais de 90,0% utilizavam o método de esterilização
flash, mas um número razoável de respondentes (38,0%) o utilizavam como rotina, o que confirmou a
hipótese da pesquisa, demonstrando o não cumprimento das recomendações das diretrizes
internacionais e sim, a “adequação” de um arsenal de instrumentos para atender a demanda
cirúrgica. Dos que embalam o material (62,2%), 84,0% o reesterilizavam caso não fosse usado. A
esterilização de implantáveis em flash é realizada por apenas 8,0%. Dos respondentes, 78,0%
monitoravam o processo de alguma maneira, inclusive com indicador químico e biológico 46,7%.
Quanto à associação da freqüência de uso do ciclo flash com a presença das autoclaves de mesa
infere-se que a inserção desse equipamento no mercado tem estimulado a utilização desse ciclo
pelos profissionais. No estudo, percebeu-se que os índices de quem o faz de maneira inadequada,
considerando todo o reprocessamento, não são substimáveis, mas preocupantes. Por esses índices,
as recomendações das diretrizes internacionais não podem ser questionadas, mas entende-se que o
empenho em reeducar o profissional da saúde e não simplesmente proibí-lo sem dar maiores
justificativas seja o melhor caminho. A esterilização a vapor em ciclo flash só deve ser realizada se
todos os passos fundamentais no reprocessamento de materiais forem cumpridos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-143700/
Nº de Classificação: 4920
MENDES, Ana Márcia Chiaradia. Não podendo viver como antes: a dinâmica familiar na
experiência do transplante hepático da criança. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: Este trabalho teve como objetivos compreender a dinâmica familiar na experiência do
transplante hepático pediátrico, bem como identificar as demandas e recursos da família. Utilizou-se
como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico a Teoria
Fundamentada nos Dados. A análise comparativa dos dados possibilitou desvendar o significado da
experiência da família com uma criança na situação de transplante hepático. Foi possível identificar
dois fenômenos que compõem esta experiência: TENDO A VIDA CONTROLADA PELO
TRANSPLANTE, que representa a vulnerabilidade da família ao vivenciar as incertezas e o medo
constantes no decorrer da experiência de doença da criança; e LUTANDO PARA RESGATAR A
AUTONOMIA, que consiste no movimento de reação da família diante do primeiro fenômeno,
adaptando-se continuamente para enfrentar o estresse e sofrimento desencadeados pela situação de
doença. A articulação desses fenômenos permitiu identificar a categoria central NÃO PODENDO
VIVER COMO ANTES, a partir da qual propõe-se um modelo teórico explicativo da experiência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-22012007-093227/
Nº de Classificação: 4921
SALLES, Léia Fortes. A prevalência de sinais iridológicos nos indivíduos com diabetes mellitus.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Por meio da avaliação da íris de um indivíduo é possível determinar a presença de órgãos
mais debilitados e intervir precocemente para evitar o adoecimento. O objetivo deste trabalho foi
verificar a prevalência de sinais iridológicos, como o sinal do pâncreas e Cruz de Andréas em
indivíduos com Diabetes mellitus, bem como, a associação destes sinais com os três fatores de
riscos para a doença reconhecidos mundialmente: obesidade, sedentarismo e hereditarie-dade. No
período de 05 de abril a 03 de Junho 2006, participaram da pesquisa 97 indivíduos com idade

275
superior a 30 anos e portadores de Diabetes mellitus, atendidos no Centro de Saúde-Escola
“Geraldo de Paula Souza”, na cidade de São Paulo. Após análise de suas íris, verificou-se que a
prevalência ajustada do sinal do pâncreas e da Cruz de Andréas, foram respectivamente, 98% e
89%. Houve associações significativas (p<0,001) entre obesidade, sedentarismo e antecedente
familiar para Diabetes com ambos os sinais estudados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-115125/
Nº de Classificação: 4922
SERPA, Letícia Faria. Capacidade preditiva da subescala nutrição da escala de Braden para
avaliar o risco de desenvolvimento de úlceras por pressão. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: Variáveis nutricionais têm sido consideradas preditoras de risco para o desenvolvimento
de úlceras por pressão (UP). A subescala nutrição da escala de Braden, que avalia o consumo
alimentar, parece apresentar certa fragilidade para especificar o risco. Muitos estudos ressaltam
aspectos mais amplos do estado nutricional associados ao risco de UP. O objetivo deste estudo foi
avaliar a capacidade da subescala Nutrição da escala de Braden para predizer o risco de desenvolver
UP e verificar as associações estatísticas existentes entre essa subescala e indicadores nutricionais
objetivos e sujetivos, além das variáveis demográficas e clínicas, e o desenvolvimento de UP. Após
aprovação pelos comitês de ética de duas instituições privadas do Município de SP, 170 pacientes
adultos hospitalizados, em risco para desenvolvimento de UP (escore de <=18), foram avaliados
durante, no mínimo, uma semana. Os pacientes foram submetidos à avaliação do risco para UP – por
meio da Escala de Braden - e da pele a cada 48 horas, às avaliações objetivas e subjetivas na
admissão e a cada sete dias e avaliação da aceitação da terapia nutricional diariamente. Para
estabelecer o poder preditivo das variáveis independentes em relação ao desenvolvimento de UP,
empregaram-se análises de regressão logística univariada e múltipla (quatro modelos). A maioria dos
pacientes era do sexo masculino (57,05%); média etária de 66,99 ±15,43 e 17,76 ± 16,77 dias de
internação, em média. Os escores médios de risco foram 12,26 e 15,03, respectivamente para os
pacientes com e sem UP (p<0,001). Quatorze pacientes desenvolveram UP, gerando incidência de
8,23%. Na modelo 4 da análise da regressão logística multivariada, a subescala nutrição não
permanece, sendo a albumina (OR=5,226, p< 0,001), a ANSG (OR=3,246, p< 0,001) e a idade
(OR=1,594, p< 0,001) as preditoras mais importantes. Os resultados evidenciaram que, ao não
permanecer no modelo final de regressão, a subescala nutrição da escala de Braden não foi preditora
para desenvolvimento de UP na amostra do estudo. Embora a albumina tenha sido o indicador
preditivo mais importante - fato corroborado na literatura internacional - seu custo limita sua utilização.
Por outro lado, a ANSG desponta como parâmetro nutricional complementar interessante e promissor
por ser simples, de baixo custo e de uso multidisciplinar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-151233/
Nº de Classificação: 4923
MARQUES, Patrícia Andréa Crippa. Pacientes com câncer em tratamento ambulatorial em um
hospital privado: atitudes frente à terapia com antineoplásicos orais e lócus de controle de saúde.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: O câncer è uma doença crônica que ocupa posição de destaque. A adesão, as
atitudes e o comportamento dos pacientes têm sido freqüentemente relatados como um fator
determinante para o sucesso da terapia com antineoplásicos orais. Objetivos: Caracterizar o perfil de
pacientes com terapia antineoplásica via oral, aspectos da doença, atitudes, crenças e percepções
frente à doença e tratamento. População e Método: Foram estudados 61 pacientes com diagnóstico
de câncer sob terapia antineoplásica via oral em um ambulatório de hospital particular da cidade de
São Paulo. Os instrumentos de avaliação usados foram Teste Morisky e Green, Escala de Lócus de
Controle da Saúde e um questionário sobre fatores que podem interferir no tratamento
medicamentoso. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados:
Os pacientes estudados eram 64% mulheres, 54,8±15,6 anos, 95%brancos, 74% casados; 80% com
ensino superior; 37% com renda entre 5 a 10 salários mínimos; 29% ocupavam atividades
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administrativas e comerciais; 34% tinham câncer gastrintestinal; 34% dos pacientes faziam uso de
Capecitabina; tempo de doença de 37,1 ± 62,2 meses; tempo de tratamento 14,4 ± 25,1 meses; e
tempo de tratamento com antineoplásico oral 8,6 ± 14,8 meses. O Teste Morisky e Green foi positivo
em 28% dos pacientes e 25% afirmaram interrupção do tratamento. Na Escala de Lócus de Controle
da Saúde os valores do lócus de controle interno (21,7±4,3) e externo-outros poderosos (22,5± 4,1)
foram semelhantes e o menor valor foi no domínio externalidade-acaso (16,5±6,0), além de que os
pacientes informaram poucas dificuldades que podem influenciar a adesão ao tratamento
antineoplásico oral. Houve as seguintes associações estatisticamente significantes (p<0,05): 1Pacientes com teste de Morisky e Green positivo tinham maior tempo de tratamento e em relação ao
medicamento oral, a positividade ocorreu em dois pacientes em uso de Mercaptopurina e cerca de
um quarto com uso de Dexametasona, Talidomida e Hormonioterápicos. 2- Na Escala de Lócus de
Controle de Saúde os pacientes que apresentaram maiores índices de internalidade eram do sexo
masculino, que não realizaram cirurgia, não faziam massagem, com menor tempo de doença e de
tratamento. Os pacientes com maiores índices de externalidade-outros poderosos interromperam o
tratamento. Os pacientes que apresentaram maiores índices de externalidade-acaso faziam uso de
antineoplásico oral continuamente e não praticavam rituais religiosos como outras formas de
tratamento. 3- O questionário que avaliou os fatores frente ao tratamento mostrou que os pacientes
que apresentaram mais dificuldade, tinham mais tempo de tratamento com antineoplásico via oral.
Conclusões: Os pacientes apresentaram atitudes positivas frente ao tratamento com medicamentos
antineoplásicos orais e relataram poucas dificuldades no manejo da terapia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-155341/
Nº de Classificação: 4924
LOPES, Cristiane de Lion Botero Couto. Avaliação da esterilidade dos instrumentais
laparoscópicos de uso único reprocessados após contaminação artificial. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Os materiais de uso único (MUU) são utilizados há décadas na assistência à saúde.
Inicialmente produzidos com a finalidade de prontamente disponibilizar os materiais para uso na
assistência a saúde e ao mesmo tempo diminuir a sobrecarga com o trabalho inerente ao
reprocessamento dos materiais. Com o passar do tempo, principalmente por questões financeiras,
estes passaram a ser reutilizados. A partir de então diversos questionamentos têm sido suscitados a
respeito do risco de transmissão de infecção pelo reuso destes artigos em decorrência da dificuldade
para de limpeza, desinfecção e esterilização seguras destes. Os materiais utilizados para as cirurgias
vídeo-laparoscópicas encontram-se entre os MUU de preço considerável e complexidade importante
em relação às dificuldades para limpeza, devido à sua conformação com espaços internos
inacessíveis e impossibilidade de desmonte. Isto posto, as pinças grasper, dissector, tesoura, agulha
de Veress, sistema de sonda de eletrocirurgia (ou aspirador e irrigador) e sua respectiva haste,
instrumentais básicos nos procedimentos de vídeo-cirurgia-laparoscópica, foram o objeto desta
investigação com o propósito de avaliar a eficácia da esterilidade destes acessórios de uso único
após contaminação artificial desafio e comparar os resultados dos testes de esterilidade dos MUU
com os dos materiais equivalentes reprocessáveis – denominados neste estudo como grupo controle.
Tratou-se de uma pesquisa experimental, laboratorial e comparativa. O inóculo utilizado para a
contaminação artificial dos instrumentais de uso único constituiu-se de suspensão de esporos
bacterianos do Bacillus atrophaeus var. niger e de sangue de carneiro desfibrinado esterilizado. Para
o grupo controle o microrganismo eleito foi o Geobacillus stearothermophilus acrescido também de
sangue de carneiro desfibrinado. Antes de proceder aos experimentos validou-se a metodologia
analítica em duas fases: fase 1 - realizada a contagem de U.F.C. em três unidades de cada um dos
materiais dos grupos experimental e controle após a contaminação artificial antecedendo a limpeza;
fase 2 - realizada a contagem de U.F.C. em três unidades de cada um dos materiais dos grupos
experimental e controle após a contaminação artificial e procedimento de limpeza. Desta forma,
assegurada a recuperação dos contaminantes em todas as amostras da primeira fase e a diminuição
do bioburden inicial após a limpeza dos instrumentais na 2ª fase, deu-se prosseguimento aos
experimentos. Os materiais laparoscópicos foram intencionalmente contaminados com o inóculo
desafio e submetidos após ao protocolo teste para validação que consistiu da seguinte seqüência:
limpeza automatizada em lavadora ultra-sônica com retrofluxo com auxílio do detergente enzimático,
limpeza manual complementar com serpilhos e irrigação dos lumens dos instrumentais com água sob
pressão. Por fim, foi realizado o enxágüe com água destilada esterilizada, secagem com ar
comprimido medicinal, acondicionamento em embalagem de papel grau cirúrgico e filme e
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submetidos a esterilização em Óxido de Etileno 12/88 (materiais de uso único) e em autoclave
(materiais de aço inoxidável). Os materiais esterilizados foram inoculados diretamente nos meios de
cultura de caseína soja e incubados por 20 dias quando foi feita a leitura final dos resultados das
culturas. Os resultados encontrados foram 100% negativos para a recuperação dos microrganismos
contaminantes nos 2 grupos - experimental e controle. Estes achados permitiram concluir que o
reprocessamento dos materiais de uso único foi validado em relação à esterilidade permitindo chegar
a um protocolo de reprocessamento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007-124512/
Nº de Classificação: 4925
TESSITORE, Eliana Cappelletti. Os talentos do corpo: uma experiência de trabalho corporal com
pacientes com transtornos mental. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2006. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLVERO, Luciana de Almeida
RESUMO: A pesquisa se insere na interface da Fisioterapia e Saúde Mental. Buscou-se descrever e
analisar a experiência do “Grupo Corpo” enquanto estratégia de atendimento de abordagem corporal,
incluindo técnicas fisioterápicas e dança, face ao processo de reabilitação de pessoas com transtorno
mental grave e de longa duração, realizada no Centro de Reabilitação e Hospital Dia (CRHD) do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Os sujeitos dessa pesquisa foram dez pacientes matriculados no Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clinicas, pertencentes ao programa de reabilitação do CRHD, participantes do Grupo
Corpo durante o ano de 2004 e dez profissionais que atenderam os pacientes nos diferentes grupos
do CRHD. Dados sobre o Grupo Corpo foram colhidos a partir registros efetuados pelos terapeutas
nos prontuários dos pacientes sujeitos do estudo, após cada sessão do grupo; registros sobre as
sensações corporais escritos por cada participante no início e no final da sessão; entrevistas semiestruturadas realizadas pela pesquisadora com cada um dos pacientes; e, com cada um dos
profissionais pertencentes aos diferentes grupos de atendimento dos quais o paciente faz parte.
Como referenciais teóricos, apresentam-se: a origem e trajetória da fisioterapia ao longo do tempo,
como ela configurou seu núcleo profissional, por meio do destaque dos momentos importantes dos
seus modos de conceber o corpo, a saúde e a doença e seus modos de intervenção para questionar
os modelos fisioterápicos hegemônicos de intervenção no corpo das pessoas focalizando aquelas
acometidas de transtornos mentais; a articulação da história da fisioterapia com a história da
psiquiatria; as diferentes concepções de abordagem do corpo, da perspectiva de filósofos e de acordo
com abordagens não convencionais, como a dança e a música. Os resultados indicam que o Grupo
Corpo desenvolveu-se de acordo com necessidades expressas pelos pacientes, prevalecendo a
demanda dos pacientes sobre o roteiro pretendido. A análise da compreensão dos pacientes sobre o
Grupo Corpo foi feita a partir de quatro casos, sob o formato de pequenas histórias que, segundo
suas características singulares, representaram as vivências dos pacientes no Grupo Corpo. Essa
análise nos mostrou que o Grupo Corpo contribuiu para o desenvolvimento pessoal dos pacientes,
com efeitos motores e não motores, que contribuíram para o incremento da contratualidade e
exercício de autonomia para os pacientes. Os profissionais entrevistados enfatizaram a necessidade
de um trabalho corporal para os pacientes em reabilitação, considerararam que o Grupo Corpo
potencializou os trabalhos da equipe, preencheu uma lacuna no Programa de Reabilitação. Discutiuse o papel de uma “fisioterapia ampliada” e de uma “clinica do inusitado”: uma forma de ver e tratar
pessoas portadoras de transtorno mental grave e de longa duração, em que “a ênfase não é mais
colocada no processo de “cura” mas no projeto de “invenção de saúde” (Rotelli, 1990,p. 30).
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MATOS, Fabiana Gonçalves de Oliveira Azevedo. Construção de instrumento para a avaliação da
acurácia diagnóstica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2006. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes M. da Cruz
RESUMO: A acurácia de uma variável consiste na capacidade de a mesma representar realmente o
que ela deveria representar. A definição conceitual de acurácia diagnóstica é baseada no
pressuposto de que há uma ampla variedade de diagnósticos possíveis nas situações clínicas além
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dos diagnósticos que são altamente acurados. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um
instrumento para estimar a acurácia de diagnósticos de enfermagem a partir de dados escritos da
avaliação de paciente. Tratou-se de estudo quantitativo de desenvolvimento metodológico, realizado
em 3 fases: teórica, empírica e analítica. Na fase teórica elaborou-se a definição de acurácia do
diagnóstico de enfermagem e os itens do instrumento, submetendo-os a validação de conteúdo e
teste piloto; na fase empírica, o instrumento definido na etapa anterior foi aplicado por enfermeiros
especialistas em diagnóstico de enfermagem com a finalidade de estimar a validade e a
confiabilidade do instrumento na fase analítica. O instrumento elaborado foi denominado de Escala de
Acurácia de Diagnóstico de Enfermagem – EADE, e foi estruturado com base no conceito de que a
acurácia de um diagnóstico de enfermagem é o julgamento de um avaliador quanto ao grau de
relevância, especificidade e coerência das pistas existentes para o diagnóstico. O instrumento ficou
composto por 4 itens: Presença de pistas (manifestações dos pacientes que representam indícios,
vestígios, sinais, indicações ou características de um diagnóstico de enfermagem - item graduado em
“sim”ou “não”); Relevância da pista (propriedade de uma pista de ser importante como indicador de
um diagnóstico de enfermagem - item graduado em “alta/moderada” ou “baixa”); Especificidade da
pista (propriedade de uma pista de ser própria e distintiva de um diagnóstico de enfermagem - item
graduado em “alta/moderada” ou “baixa/nula”); Coerência da pista (propriedade de uma pista de ser
consistente com o conjunto das informações disponíveis - item graduado em “alta/moderada” ou
“baixa/nula”). Como indicativo de validade da EADE, os dados estatísticos mostram que os 4 itens do
instrumento foram importantes para predizer diagnósticos de enfermagem acurados: Pista (OR 1,95
/IC 95% [1,78 --- 2,14], p = 0,000); Relevância (OR 1,73 /IC 95% [1,52 --- 1,98], p = 0,000);
Especificidade (OR 2,41 IC 95% [2,11 --- 2,76], p = 0,000); Coerência (OR 3,92 /IC 95% [3,40 --4,53], p =0,000). A EADE obteve coeficiente de confiabilidade de Kuder-Richardson de 0,92 e de
Hoyt de 0,92, indicando alta confiabilidade. A EADE mostrou boa sensibilidade e especificidade: área
sob a curva ROC = 0,79, p = 0,000 e IC 95% [0,78 --- 0,79]. O estudo atual permitiu desenvolver um
instrumento para avaliar a acurácia de diagnósticos de enfermagem a partir de dados escritos. A
EADE será refinada em estudos futuros.
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MININEL, Vivian Aline. Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem:
responsabilidade gerencial do enfermeiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres.
RESUMO: Este estudo objetiva analisar as ações voltadas para a promoção da qualidade de vida dos
trabalhadores de enfermagem, desenvolvidas pelos enfermeiros que desempenham funções
gerenciais. Para tanto, busca conhecer os processos destrutivos e favoráveis, determinantes dos
processos saúde-doença, vivenciados pelos trabalhadores de enfermagem; apreender o significado
da qualidade de vida no trabalho para estes trabalhadores; e, a partir daí, buscar propostas de
intervenção para esta problemática. O estudo, de abordagem qualitativa, fundamenta-se no
referencial do materialismo histórico e dialético e na determinação social do processo saúde-doença.
O cenário de estudo foi um hospital universitário, de grande porte, localizado na região centro-oeste
do País. A população foi constituída por 22 trabalhadores, de diversas categorias de enfermagem,
representantes das unidades e turnos de trabalho do Hospital. Para a coleta de dados foram
utilizados formulários para captação dos dados de caracterização da instituição e dos trabalhadores,
dos acidentes de trabalho e formulário com questões norteadoras das discussões no grupo focal.
Ainda, a enquête coletiva foi utilizada para o registro dos dados discutidos neste grupo. A análise dos
dados permitiu evidenciar que: os acidentes de trabalho com trabalhadores de enfermagem
representaram, respectivamente, 51% e 25% do total de acidentes ocorridos nos anos de 2004 e
2005, causados principalmente pelos materiais pérfuro-cortantes; que a qualidade de vida e a
qualidade de vida no trabalho são indissociáveis, sendo que a motivação para o trabalho e a
satisfação advém da interação e reconhecimento dos pacientes, bem como pelas relações de
confiança que são estabelecidas com a equipe de trabalho; que os processos favoráveis e destrutivos
da saúde permeiam o momento de trabalho; que a exposição às diversas cargas, geradoras de
processos de desgaste, evidenciaram um perfil destrutivo da saúde e, conseqüentemente, o
comprometimento da qualidade de vida; que não existem programas ou ações institucionalizadas que
promovam a qualidade de vida trabalho. A análise ainda possibilita a apreensão do desgaste psíquico
sofrido pelos enfermeiros, na gerência, frente às mudanças no contexto de trabalho e seu impacto na
qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem; que as mudanças e os desgastes evidenciados
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comprometem a atuação deste profissional como cuidador da equipe, promovendo um desgaste
físico e mental no cumprimento das metas organizacionais. A análise evidencia, ainda, que inexistem
iniciativas voltadas à promoção da qualidade de vida dos trabalhadores como uma responsabilidade
gerencial e estas são relegadas a segundo plano, na emergência de situações demandadas no dia-adia de trabalho. Em síntese, constata-se que inexistem propostas de promoção da qualidade de vida
dos trabalhadores de enfermagem ou estas são muito tímidas. Assim, emerge o imperativo da
intervenção nas diferentes realidades, por enfermeiros preparados para gerenciar a promoção da
qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-15012007-154700/
Nº de Classificação: 4928 [ Lilacs ID 436905]
BASILE, Anatália Lopes de Oliveira. Riscos e benefícios maternos e neonatais das posições
lateral-esquerda e vertical semi-sentada no parto. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 182 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
RESUMO: A posição materna durante o segundo período clínico do parto foi estuda com objetivo de
avaliar riscos e benefícios maternos e neonatais. Foi realizado estudo clínico randomizado de 158
nulíparas de baixo risco, 81 mulheres no grupo experimental lateral-esquerda (LE), e 77 no grupo
controle vertical semi-sentada VSS), no Centro de Parto Normal do Hospital Geral de Itapecerica da
Serra. Os resultados mostraram não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos
para as variáveis: cor, idade, ocupação, ruptura das membranas, acompanhante, freqüência cardíaca
fetal, duração do segundo período clínico do parto, ocitocina, circular de cordão umbilical, tempo de
báscula, mecônio no expulsivo, Apgar, necessidade de reanimação, peso ao nascimento, pH, e
diâmetro cefálico. Foi encontrada diferença estatisticamente significante (p< 0,05) entre os grupos
para número de contrações uterinas 3 no grupo experimental e 4 no controle, edema vulvar 13,6 por
cento grupo experimental e 29,9 por cento no controle (p=0,013), episiotomia 16,0 por cento no grupo
experimental e 35,1 por cento no controle (p=0,031), laceração de lábios 37 por cento no grupo
experimental e 19.5 por cento no controle (p=0,015), e valores maiores de hemoglobina nas mulheres
do grupo experimental na alta (p=0,001). A eliminação de mecônio ao nascimento esteve associada a
recém-nascidos com Apgar menor que sete, no primeiro minuto de vida. Na regressão logística foi
encontrada risco para lacerações de segundo grau ou episiotomia associadas à posição vertical semisentada, ocupação fora do lar, edema vulvar e freqüência cardíaca fetal menor que 120 bpm.
Concluiu-se que as mulheres do grupo experimental tiveram como benefícios: menor freqüência de
contrações uterinas sem alteração da duração do segundo período clínico do parto, menos edema
vulvar, menos episiotomia e maiores valores de hemoglobina na alta com períneo íntegro. O risco do
grupo experimental foi maior freqüência de lacerações de lábios. No grupo controle os riscos foram
de maior freqüência de contrações uterinas, edema vulvar e episiotomia e valores menores de
hemoglogina 40 horas após o parto, com períneo integro.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4929 [ Lilacs ID 436782 ]
CANIATTO, Carla. Promovendo o bem-estar e o cuidado do recém-nascido prematuro por meio
do toque: a vivência das auxiliares e técnicas de enfermagem. São Paulo. Universidade Federal de
São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): RIBEIRO, Circéa Amalia
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa teve como objetivo compreender o significado em
tocar o recém-nascido prematuro, no contexto do cuidado de enfermagem, para as auxiliares e
técnicas de enfermagem. Foi utilizado como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e a Teoria
Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) como referencial metodológico. Os dados foram
coletados por meio de observação e entrevistas semi-estruturadas realizadas com cinco funcionárias,
sendo três auxiliares e duas técnicas de enfermagem. A análise dos dados foi conduzida até a
Codificação Teórica, levando à identificação da categoria conceitual Promovendo o bem-estar e o
cuidado do bebê por meio do toque, representativa do significado de tocar o bebê prematuro para as
auxiliares e técnicas de enfermagem, a qual consideram o toque como base do cuidado, o
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reconhecem como integrando os cuidados diários prestados e empreendem a ação de tocar o bebê
no sentido de promover o bem-estar do bebê.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4930
MAIA, Edmara Bazoni Soares. Valorizando o brinquedo terapêutico como um instrumento de
intervenção de enfermagem: o caminhar da enfermeira para essa sensibilização. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2005. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): RIBEIRO, Circéa Amalia
BORBA, Regina Issuzu Hirooka de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender como ocorre a sensibilização da enfermeira
para o uso do brinquedo terapêutico, como instrumento de intervenção de enfermagem na assistência
à criança. Os referenciais teóricos utilizados foram o Interacionismo Simbólico e, como metodológico
o Interacionismo Interpretativo. Participaram do estudo sete enfermeiras que trabalhavam em
unidades pediátricas na área hospitalar e ambulatorial, desenvolvendo atividades assistenciais e de
ensino, incluindo, o brinquedo terapêutico em sua prática. A estratégia empregada para a coleta dos
dados foi a entrevista semi-estruturada. A análise dos dados revelou a emergência de quatro temas
representativos que permitiram a compreensão de como se verifica a sensibilização da enfermeira:
Ampliando seu olhar para a pessoa da criança, Conhecendo o brinquedo terapêutico, Percebendo
sua ação revalidada e Comprometendo-se com o desenvolvimento da temática. Conforme os dados
obtidos, a enfermeira ao conhecer o brinquedo terapêutico e utilizá-lo em sua assistência, inicia um
caminhar no qual constata os benefícios dessa intervenção, supera as dificuldades, o que revalida
cada vez mais sua ação. Dessa maneira, ela passa a valorizá-lo despertando seu compromisso com
o desenvolvimento da temática. Assim, ficou revelado que é valorizando o brinquedo terapêutico
como um instrumento de intervenção de enfermagem que a profissional se abre para uma nova forma
de cuidar da criança.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4931 [ Lilacs ID 436785]
ASSIS, Cinthia Calsinski de. Avaliação da efetividade de um material informativo para redução
de estresse em familiares de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 71 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de
RESUMO: Diversos estudos comprovaram que familiares de pacientes se desequilibram
emocionalmente com maior ou igual intensidade que os pacientes que se encontram internados.
Pesquisas sobre as necessidades destes familiares ressaltam como a principal necessidade
apontada por estes indivíduos, a obtenção de informações claras e honestas a respeito do paciente
internado. Objetivo: Avaliar a possível redução do nível de estresse do familiar de paciente internado
para cirurgia cardíaca, após diferentes intervenções de enfermagem relacionadas à orientação.
Metodologia: Foi realizado um estudo caso controle composto de três grupos, onde o Grupo 1 foi
constituído de familiares que não receberam manual informativo ou orientações de enfermagem
sistematizadas; Grupo 2 familiares que receberam informações através de um manual informativo e
Grupo 3, os familiares que receberam o manual informativo e orientações verbais dados pela
pesquisadora. Foram avaliados os níveis de estresse de cada familiar em dois momentos, no período
pré-operatório dos pacientes e no segundo dia do período pós-operatório. Utilizou-se para a avaliação
do estresse o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Resultados: Houve
redução significativa do número de sintomas de estresse apenas no Grupo 3 (p = 0,001). O Grupo 2
não obteve alteração (p = 0,05) e o Grupo 1 apresentou um aumento do número de sintomas (p =
0,005). Conclusão: O manual informativo não dispensa as orientações realizadas pela enfermeira,
onde são apresentados e clarificados os pontos fundamentais da cirurgia específica, além da
disponibilidade de oferecer esclarecimento de dúvidas, tornando a assistência de enfermagem
humanizada, individualizada e de qualidade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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BARBOSA, Sayonara de Fátima Faria. Simulação baseada na WEB: uma ferramenta ao ensino em
enfermagem em terapia intensiva. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 198 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram desenvolver, implementar e validar uma simulação em
terapia intensiva utilizando a tecnologia Web, como instrumento de ensino para estudantes de
graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em sua
metodologia, foi utilizada uma adaptação da metodologia proposta por Andrade, Franciosi, Beiler e
Wagner (2001) para construção de material instrucional em um ambiente de ensino web, composta
por três fases de avaliação (ergonômica, pedagógica e usabilidade), realizadas por sujeitos de três
categorias diferentes. Assim, a população do estudo foi composta por 04 webdesigners e
programadores, 08 docentes/enfermeiros e 25 alunos do curso de graduação em Enfermagem da
UFSC, ao término da disciplina “Enfermagem nas Intercorrências Cirúrgicas e de Urgência”. Como
instrumentos de pesquisa, foram utilizados três diferentes formulários de avaliação, baseados em
uma escala Likert de cinco pontos, aplicados aos diferentes avaliadores após a utilização da
simulação. A validação da simulação como instrumento de ensino foi feita pela análise dos resultados
obtidos nos formulários, referentes às avaliações ergonômica, pedagógica e de usabilidade. Também
foi realizada a análise de variância (ANOVA) para verificar a hipótese de igualdade entre as médias
de alguns itens das avaliações pedagógica e de usabilidade. Em relação aos resultados, foram
positivas as análises dos três diferentes tipos de avaliação. A avaliação ergonômica teve uma média
geral de 4,6 nos seus três critérios (organização, apresentação e técnico). A avaliação pedagógica
também teve resultados satisfatórios em seus critérios (organização e apresentação do conteúdo,
avaliação de conteúdo e da aprendizagem), destacando dentre seus pontos positivos o estímulo à
aprendizado. Finalmente, a avaliação de usabilidade indicou satisfação dos alunos na utilização do
ambiente, destacando dentre seus pontos positivos a facilidade de manuseio e de acesso. O estudo
conclui que a simulação em enfermagem em terapia intensiva disponibilizada na web foi desenvolvida
e implementada com êxito. As avaliações ergonômica, pedagógica e de usabilidade realizadas
apontam uma análise geral satisfatória, traduzindo a validade desta simulação como ferramenta para
melhoria do processo-aprendizagem. Por refletir a articulação do conteúdo teórico da disciplina, a
simulação será incrementada para que possa ser incorporada como atividade avaliativa
complementar aos alunos do sexto semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4933 [ Lilacs ID 436780]
CINTRA, Silvia Maira Pereira. O ensino do brinquedo/brinquedo terapêutico nos cursos de
graduação em enfermagem no Estado de São Paulo. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SILVA, Conceição Vieira da
RIBEIRO, Circéa Amalia
RESUMO: O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, descritiva, com os
objetivos: caracterizar o ensino do brinquedo/brinquedo terapêutico; identificar o perfil dos docentes
que desenvolvem esta técnica de ensino e analisar as facilidades e dificuldades de seu
desenvolvimento nos cursos de graduação em enfermagem do Estado de São Paulo. A população–
alvo compôs-se de docentes da disciplina Enfermagem Pediátrica que lecionam nos cursos de
graduação em enfermagem com data de início de funcionamento até o ano de 2000, totalizando 49
cursos e 141docentes. Os dados foram coletados em 40 instituições, cujos 76 docentes responderam
aos questionários com questões estruturadas, semi-estruturadas e abertas, contemplando as
variáveis do estudo: perfil docente, caracterização da instituição e da disciplina Enfermagem
Pediátrica em relação ao brinquedo/brinquedo terapêutico, a instituição onde o docente trabalha, sua
experiência pessoal no ensino do brinquedo/brinquedo terapêutico e a produção científica a respeito
da temática. Os principais resultados demonstraram que, em sua maioria, os docentes da disciplina
Enfermagem Pediátrica são do sexo feminino com titulação acadêmica de mestrado e doutorado. Na
maioria das instituições, a disciplina Enfermagem Pediátrica é ministrada na terceira série do curso e
aborda o brinquedo terapêutico em seu conteúdo programático, de maneira mais efetiva nos últimos
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dez anos. O tema é abordado, tanto no ensino teórico como prático. A aplicação do
brinquedo/brinquedo terapêutico propriamente dito é mencionada somente por 14,5% das
instituições. Os docentes relatam que a receptividade da temática pelos alunos é diversificada; alguns
se interessam facilmente, outros só após vivenciar e constatar os resultados, e existem os que não
demonstram interesse pelo emprego da técnica. As facilidades de implementação deste recurso
relacionam-se: à valorização do brinquedo/ brinquedo terapêutico na assistência à criança, a infraestrutura favorável à sua utilização e o respaldo de sua utilização em literatura especializada. As
dificuldades referem-se à aplicação e implantação desse recurso na assistência à criança. Quanto à
produção científica, 17,1% dos docentes já publicaram trabalhos abordando o brinquedo/brinquedo
terapêutico. Apenas 14,5% dos docentes participam de grupo de estudo a respeito do brinquedo.
Espera-se que estes resultados possam contribuir para o repensar do ensino do brinquedo/brinquedo
terapêutico nos cursos de graduação em enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4934 [ Lilacs ID 436783]
COCA, Kelly Pereira. Traumas mamilares: estudo dos fatores associados. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ABRÃO, Ana Cristina F. V.
GAMBA, Mônica Antar
RESUMO: Objetivo: Sendo o trauma mamilar um obstáculo para a amamentação, este estudo
pretendeu identificar os fatores matemos e neonatais associados ao seu aparecimento. Método: tratase de um estudo tipo caso-controle, que permite reconhecer a exposição aos supostos fatores de
risco estudados. Considerou-se caso a puérpera com trauma mamilar unilateral ou bilateral, durante a
primeira semana pós-parto e em aleitamento materno. As variáveis idade e dia de puerpério foram
emparelhadas para evitar possíveis fatores de confusão. A população estudada foi constituída de 146
puérperas e recém-nascidos, sendo 73 casos e 73 controles, internados nas enfermarias de
Alojamento Conjunto, e que estavam em processo de amamentação. Para avaliação dos dados foram
utilizadas análises uni e multivariada com regressão logística, e análise de correspondência.
Resultados: as puérperas se encontravam no segundo dia de puerpério e tinham em média 26 anos
de idade. Quanto à situação conjugal, a razão de chance de uma mulher sem companheiro
apresentar lesão mamilar (OR) foi igual a 3,247 (IC 95 por cento = 1,176 a 8,928).A secundigesta ou
multigesta que apresentou patologia mamária nas outras gestações teve sete vezes a chance de
apresentar lesão mamilar na gestação atual, quando comparadas às que não apresentaram tais
problemas. O preparo inadequado do mamilo durante a gestação demonstrou ser um fator de risco
para o aparecimento de lesões mamilares, quando comparada às pacientes que não realizaram
qualquer preparo, com estimativa do risco de 3,882 maior (IC 95 por cento= 1,849 a 8,151). Quanto
às condições das mamas, as puérperas com mamas túrgidas ou ingurgitadas tiveram 2,615 a chance
(IC 95 por cento = 1,293 a 5,289) de apresentar lesão mamilar. Os mamilos semiprotrusos e
malformados também se apresentaram como fator de risco quatro vezes maior (IC 95 por cento =
1,259 a 12,928) quando comparada àquelas com mamilos protrusos. A pigmentação da região
mamilo-areolar se mostrou importante com relação ao aparecimento do trauma. As puérperas que
apresentaram despigmentação dessa região, em pelo menos uma das mamas, tiveram cerca de três
vezes a chance (IC 95 por cento = 1,603 a 8,260) de ocorrer tal fato, quando comparadas àquelas
com mamilos com pigmentação normal. No que se refere ao horário da primeira mamada, a puérpera
que amamentou seu filho após a primeira hora de vida foi protegida (IC 95 por cento = 0,193 a 0,829)
do aparecimento da lesão, quando comparada àquelas que colocaram seus filhos para amamentar na
primeira hora de vida. A posição da criança é um fator importante durante a amamentação. Quando a
criança se apresentou com pescoço torcido, a puérpera teve cerca de duas vezes a chance (IC 95
por cento= 1,006 a 3,749) de apresentar trauma mamilar em relação à mulher com o posicionamento
adequado da criança. Quando a criança apresentou lábio inferior virado para dentro, a puérpera teve
quatro vezes a chance (IC 95 por cento= 1,998 a 9,047) de apresentar trauma. A posição do queixo
da criança durante a amamentação apresentou-se significativa para o aparecimento da lesão (p=
0,044), demonstrando ser um fator de risco quando se apresenta longe da mama. Conclusão: A
ausência do companheiro, primiparidade, mamas túrgidas e ingurgitadas, mamilos semiprotrusos e
malformados e despigmentação da região mamilo-areolar são fatores de risco estatisticamente
significativos para o aparecimento do trauma mamilar. A amamentação na primeira hora de vida é um
fator de risco estatisticamente significante para a ocorrência da lesão, ressaltando-se que esta prática
dever ser estimulada apenas com a supervisão de um profissional da saúde capacitado.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4935
SILVA, Marisa Lopes Correia Gomes da. Caracterização dos fatores de risco para trombose
venosa profunda em pacientes de uma unidade de terapia intensiva. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALLANI, Maria Cecília Bueno Jayme
CEOLIM, Maria Filomena
RESUMO: A Trombose Venosa Profunda (TVP) tem como complicações: a embolia pulmonar
(potencialmente fatal) e a insuficiência venosa crônica (com elevado custo social). O diagnóstico
impreciso da TVP e da embolia pulmonar aponta para a importância de sua prevenção. A
estratificação de risco é a estratégia que permite determinar a profilaxia da TVP adequada a cada
caso. Este estudo teve como objetivos identificar a prevalência dos FR para TVP numa Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) de um hospital escola; verificar a distribuição dos pacientes de acordo com o
grau de risco para a doença, com o uso de três escalas de estratificação de risco para TVP (Escala
de Autar, escala da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e Escala de Weinmann e
Salzman); avaliar a concordância entre três escalas quanto ao nível de risco para TVP; e, verificar se
existe associação entre o nível de risco identificado e o emprego de profilaxia adequada. Foram
sujeitos do estudo 152 pacientes internados na UTI do HC-Unicamp, no período de dezembro de
2004 a junho de 2005. Durante um período de sete dias a partir da internação na UTI (ou período
menor, no caso de alta ou óbito) foi realizado registro diário dos fatores de risco (FR) para TVP. Os
FR foram elencados a partir das três escalas de classificação de risco, com acréscimo de fatores
comprovadamente relacionados ao desenvolvimento de TVP. Os dados coletados foram submetidos
à análise descritiva, teste de associação (Qui-quadrado e teste Exato de Fisher), coeficiente Kappa
ponderado para análise de concordância da classificação de risco dada pelas três escalas e análise
de regressão logística para identificação dos fatores indicativos da classificação de risco. Observouse no grupo estudado média de 5,2 FR associados, sendo os mais prevalentes: imobilização severa
(95,4%), presença de um cateter venoso central (90,1%), cirurgia maior que 60 minutos (86,2%) e
idade igual ou superior a 60 anos (46,7%). A escala de Weinmann e Salzman não permitiu classificar
o risco em 19,8% dos casos e classificou a maioria dos pacientes (52,6%) como risco moderado. A
Escala de Autar classificou 48,7% dos pacientes como risco moderado. Na Escala da SBACV 90,8%
dos sujeitos foram classificados como de alto risco. Não houve concordância na classificação dada
pelas três escalas (Kappa: 0.04 a 0.34). A profilaxia farmacológica isolada ou em associação com
medidas não-farmacológicas foi observada em 42,1% e 8,5% dos casos, respectivamente. A
profilaxia mecânica isolada foi observada em somente 15,8% dos casos. Apesar da variabilidade na
classificação de risco pelas escalas, foi constatado que aproximadamente metade do grupo estudado
(43,4 a 59,2%) recebeu menor profilaxia do que seria necessário. Conclui-se que: os pacientes
estudados apresentam freqüência elevada dos FR para TVP; as três escalas de classificação de risco
não contemplam todos os FR observados na população em estudo, além de não serem concordantes
entre si quanto ao grau de risco estimado para cada paciente; e, a profilaxia para TVP observada
esteve aquém do que seria determinado como adequado, por qualquer uma das escalas empregadas
no estudo. Os dados obtidos apontam para a necessidade de revisão dos critérios para estratificação
de risco para TVP em pacientes de UTI e reforçam a necessidade do desenvolvimento e
implementação de estratégias que estimulem a adesão dos profissionais de saúde na adoção da
profilaxia adequada para TVP.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4936
FONSECA, Isabel Cristina Mello. Adaptação cultural do "National Eye Institute Visual
Functioning Questionnaire" (NEI VFQ-25) para idosos brasileiros com baixa visão. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2006. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CINTRA, Fernanda Aparecida
ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: Este estudo teve como objetivos adaptar para a cultura brasileira o instrumento “National
Eye Institute Visual Functionning Questionnaire (NEI VFQ-25) e avaliar a confiabilidade do referido
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instrumento (sem e com o Apêndice Opcional), em idosos com baixa visão adquirida. A metodologia
utilizada é reconhecida internacionalmente e consta das etapas: tradução, retrotradução, avaliação
das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual e a realização do pré-teste. As análises
da consistência interna e da estabilidade do instrumento foram avaliadas respectivamente pelo a de
Cronbach e Coeficiente de correlação intra-classe (ICC) em sessenta e cinco idosos com baixa visão
adquirida, em uma Instituição filantrópica da cidade de Campinas. A média de idade dos participantes
foi 75.1 (8.6) anos, e a degeneração macular relacionada a idade, o diagnóstico mais prevalente
66.2%. Neste estudo ocorreram algumas modificações no instrumento em relação à versão original,
com base nas etapas propostas no método. A consistência interna apresentou um a de Cronbach
0.86 sem o Apêndice Opcional (25 itens) e, 0.91 agregando-se os 39 itens do Apêndice Opcional. A
estabilidade teste-reteste avaliada pelo coeficiente de correlação intraclasse foi 0.98 sem e com o
Apêndice Opcional. Conclui-se que o NEI VFQ-25 apresentou boa confiabilidade na população
estudada e sugere-se a continuidade das análises psicométricas a fim de determinar a validade deste
instrumento em idosos com baixa visão adquirida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4937
FAGGION, Solange Aparecida. Análise dos aspectos nutricionais, organizacionais e capacidade
para o trabalho de trabalhadores de uma empresa de alta tecnologia. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2006. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Maria Inês
RESUMO: A reestruturação ocorrida há alguns anos no setor de tecnologia da informação e
telecomunicações representou uma profunda mudança na identidade e nas características da
organização das empresas do setor e, especificamente da empresa ora estudada, que era estatal. O
processo de globalização dos serviços acelerou sua privatização e, dimensões como cultura e
comportamento organizacionais existentes entraram em choque. Muito da cultura organizacional
anterior ainda permanece. O objetivo dessa pesquisa foi traçar o perfil, avaliar a capacidade para o
trabalho, aspectos organizacionais e nutricionais dos trabalhadores de uma empresa do setor de
tecnologia da informação e telecomunicações. Estudo descritivo, de corte transversal no qual foram
utilizados os seguintes instrumentos para coleta de dados: Índice de Capacidade para o Trabalho –
ICT e Análise Ergonômica do Trabalho – AET; além de um questionário com dados
sociodemográficos e estilo de vida, aspectos de trabalho e saúde, e um questionário de avaliação
nutricional, questões relativas a aspectos organizacionais e um questionário sobre stress. A amostra
foi composta por 269 trabalhadores, sendo 41,6% do sexo feminino e 58,3% do sexo masculino, com
idade média de 39,3 anos (DP 9,43). Com relação ao grau de escolaridade, 59,4% concluíram a
educação superior; 12,2% superior incompleto e 21,1%, pós-graduação; 11,9% ocupavam cargo de
chefia. Apresentaram ótima capacidade para o trabalho 42,8% dos entrevistados; 45,3%, boa; 10,8%,
moderada e 1,1%, baixa. A avaliação nutricional foi realizada com 105 trabalhadores, ou seja, um
subgrupo da amostra que participou da pesquisa, e a média obtida, com relação ao resultado do IMC,
para todos os entrevistados foi 24,8 kg/m2 (DP 4,12). Foram encontradas associações estatísticas
significativas entre as variáveis idade e estado civil em relação a capacidade para o trabalho, sendo
que os trabalhadores com faixa etária menor e sem companheiro apresentaram ICT mais baixo.
Sugerimos num primeiro instante focar a prática da promoção da saúde aos trabalhadores que
apresentaram ICT baixo/moderado para estabelecer a capacidade para o trabalho adequada e
prosseguir na orientação nutricional visando colaborar para redução dos fatores de risco para
doenças cardiovasculares como as dislipidemias e o excesso de peso corpóreo, obtendo assim,
como conseqüência, uma melhoria na qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4938
DIAS JUNIOR, José Pedro. Adaptação cultural do instrumento Ergo Job Analyzer "EJA".
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2006. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BENATTI, Maria Cecília Cardoso
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo traduzir, realizar a adaptação cultural e validar o
instrumento para Análise de Postos de Trabalho com Alto Risco Ergonômico chamado "Ergo Job
Analyzer - High Risk Job Assessment". O instrumento foi desenvolvido pela empresa norte-americana
Auburn Engineers e tem a finalidade de atender necessidades existentes na área de Ergonomia, para
a realização de análises quantitativas de postos de trabalho. Os profissionais que desenvolveram
este instrumetno elaboraram um questionário que permite realizar a análise ergonômica completa e
outras versões específicas, para a análise de atividades de alkto e moderado risco ergonômico. O
questionário "Ergo Job Analyzer - High Risk Job Assessment", é composto por 20 perguntas, sendo
três relacionadas com aspectos administrativos e 17 relacionadas com aspectos biomecânicos. É um
questionário de fácil aplicação e sua utilização é importante para a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores, redução de custos para a Previdência Social e pode resultar em alguns casos, no
aumento da eficiência e produtividade nas empresas. Na avaliação da equivalência cultural não foi
encontrada discordância significativa entre os juízes. As equivalências conceitual e cultural não
apresentaram resultados satisfatórios no início. Foram feitas algumas alterações no questionário, a
fim de alcançar melhores resultados nestes aspectos. O resultado da adaptação deste instrumento
pôde ser considerado satisfatório, depois de ter recebido sugestões do comitê de especialistas.
Através da adaptação cultural deste instrumento, espera-se contribuir para que os profissionais da
área de saúde ocupacional no Brasil, tenham a sua disposição um instrumento de análise ergonômica
no idioma local.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4939
SANTOS, Tatiana Vasques Camelo dos. Da qualidade do cuidado ao controle de custos: a
auditoria de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 67 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA JUNIOR, Osnir Claudiano da
RESUMO: Este estudo surgiu a partir da prática da autora como enfermeira em instituições
particulares de saúde desde 1998. Estas instituições dependem, na maioria dos casos, do
recebimento de recursos financeiros dos planos de saúde. Estas empresas possuíam liberdade na
formulação de seus contratos até a intervenção do Estado no setor, através da Agência Nacional de
Saúde Suplementar em 2000. A Agência passou a fiscalizar todo este segmento, estabeleceu novas
formas de contribuição fiscal, fixou prazos de carência, obrigou a cobertura de doenças preexistentes,
proibiu limitação no tempo de internação, entre outros direitos dos segurados. Essas medidas
afetaram diretamente o regime interno dos planos. Em função desses fatores, as empresas
operadoras dos planos adotaram ou intensificaram medidas de microregulação dos estabelecimentos
credenciados, aqueles que prestam assistência ao cliente, chamados de provedores. Esta
microregulação ocorreu através da utilização de padronização dos serviços e produtos, voltadas para
o cumprimento das normas estabelecidas através do incremento dos modelos já existentes de
auditoria, instrumento fundamental de gerenciamento dos planos e seguros de saúde. Uma das
atribuições do enfermeiro auditor nas instituições particulares é estar atento às exigências
administrativas de cada operadora, fazendo com que conste no prontuário o atendimento destas
exigências, para garantir que sejam pagos todos os insumos utilizados e procedimentos realizados. O
objeto deste estudo foi: A trajetória e desenvolvimento do conceito de auditoria de enfermagem e teve
como objetivos: Analisar os conceitos de auditoria em enfermagem; Averiguar o respaldo legal que o
enfermeiro possui para o exercício da auditoria; Descrever as exigências das operadoras ao serviço
de auditoria nas instituições particulares. Este trabalho foi desenvolvido na linha de pesquisa O
Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, e caracteriza-se como um estudo de caráter descritivo
com análise documental fundamentado na história social. Foi realizada pesquisa bibliográfica dos
conceitos de auditoria de enfermagem e do cenário sóciopolítico da saúde no período de 2000 a
2003. Os elementos analisados foram: ano da construção da obra, citação sobre qualidade da
assistência, custos, registros / prontuário, e se os estudos foram desenvolvidos no setor público ou
privado. As informações coletadas foram a trianguladas as datas das publicações e conceitos de
auditoria utilizados ao longo do tempo, as políticas de saúde aplicadas ao setor em discussão, e a
legislação vigente em cada época. Foi realizada análise documental das legislações pertinentes à
enfermagem e auditoria, e ainda dos instrumentos de auditoria de uma instituição privada situada no
município do Rio de Janeiro, a fim de descrever as exigências das operadoras de planos de saúde ao
serviço de auditoria. O primeiro capítulo retrata a movimentação do setor de saúde suplementar a
partir do final da década de 80 do século XX. O capítulo II trata das definições de auditoria de
enfermagem sob uma perspectiva histórica e a descrição das exigências encontradas nos

286
documentos enviados ao setor de auditoria da instituição estudada. O capítulo III descreve os
aspectos legais e jurídicos do exercício da auditoria. Concluiu-se que a auditoria sustenta o conceito
de avaliação da qualidade da assistência dos serviços de enfermagem. Porém ficou claro que ainda é
uma prática em construção e que contrasta com os conceitos de auditoria apontados na literatura de
enfermagem. Sugeriu-se que auditoria seja entendida como a forma de avaliar a assistência prestada
ao cliente a partir de parâmetros pré-estabelecidos, visando a melhoria dos serviços dispensados e
para o fornecimento de dados relevantes para a elevação da qualidade do exercício profissional.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando Autorização Original para publicar)
Nº de Classificação: 4940
ESTEVES, Ana Paula Vieira dos Santos. Rede de suporte social às mulheres grávidas: tecelagem
de cuidados de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva que teve como objeto a Estratégia da rede
de suporte social, em grupos de mulheres grávidas, mediada por uma enfermeira, a partir do cuidado
de enfermagem, em uma perspectiva cultural. Os objetivos foram: 1) Identificar as necessidades biopsico-sócio-culturais apresentadas por um grupo de gestantes residentes da comunidade Pimentel; 2)
Analisar a realidade de um grupo de gestantes residentes da comunidade Pimentel, na perspectiva
do cuidado cultural; 3) Mediar a rede de suporte social para um grupo de gestantes residentes da
comunidade Pimentel. O referencial teórico foi pautado na Teoria do Cuidado Cultural de Madeleine
Leininger. Utilizou-se a pesquisa-ação como forma de coleta de dados, onde participaram
inicialmente 32 mulheres grávidas da comunidade do Pimentel no bairro de São Pedro, município de
Teresópolis, Rio de Janeiro, totalizando 16 encontros entre os meses de dezembro de 2005 à junho
de 2006. Vale destacar que para esse estudo foram considerados como sujeitos da pesquisa 13
mulheres, que participaram efetivamente de todos os momentos. A análise dos dados resultou em
duas categorias temáticas: 1) A mulher e suas necessidades de rede social para empoderamento da
gravidez e; 2) O fortalecimento do processo da maternagem como uma mola para o empoderamento
frente ao futuro. A experiência vivida na elaboração deste estudo demonstrou que a busca pelo
cuidado à saúde se deu espontaneamente quando as mulheres sentiram-se “parte de”, passando a
ser agente responsável e participante da promoção da saúde e da coletividade. Como conclusão, foi
proposto um conceito de Rede de Suporte Social para Mulheres Grávidas que consiste em uma rede
de relações interpessoais, constituindo por famílias, grupos ou comunidades que proporcionem
sentimentos de proteção e apoio a mulher grávida envolvida e de outro lado, a repercussão desses
vínculos na integridade física e psicológica dos indivíduos relacionados.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/AnaPaulaVieiraEsteves/AnaPaulaVieiraEsteves.pdf
Nº de Classificação: 4941
CARDIM, Mariana Gomes. Aleitamento materno: um elo de amor e manejo da dor durante a
aplicação da vacina BCG-ID. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: O interesse em realizar este estudo surgiu a partir das vivências de sua autora durante o
“Curso de Capacitação para Enfermeiros em vacina BCG-ID”, quando, durante a prática da aplicação
da vacina BCG-ID, era possível perceber como esse procedimento era desconfortável e/ou doloroso
para o bebê e, algumas vezes, assustador para a mãe, trazendo repercussões, principalmente, na
esfera física do bebê e na esfera emocional da mãe, componentes que dificultavam a referida
imunização. No entanto, verificou-se que, quando a vacinação era realizada durante a amamentação,
após estabelecida uma boa pega do bebê ao seio materno, havia a minimização do efeito estressante
deste procedimento, tanto para o bebê quanto para a mãe. A partir disso, o estudo objetivou
demonstrar a relação existente entre a amamentação e o manejo da dor causada pela aplicação da
vacina BCG-ID no RN, a partir da Escala de Dor Neonatal - NIPS. Realizou-se um estudo
experimental, prospectivo e de abordagem quantitativa. A população-acessível foi composta de 96
RNs internados em regime de Alojamento Conjunto, sendo distribuídos aleatoriamente em dois
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grupos; experimental, no qual, durante a aplicação da vacina BCG-ID as mães estavam
amamentando seus filhos, e controle, no qual as mães não estavam amamentando seus filhos. Os
resultados da Escala de NIPS apontaram que 95,6% dos RNs do grupo experimental não sentiram
dor durante o procedimento, enquanto 94,1% do grupo controle demonstraram essa sensação.
Concluiu-se que a amamentação apresenta eficácia no manejo da dor para o procedimento doloroso
de aplicação da vacina BCG-ID em neonatos saudáveis e a termo. Esta situação de analgesia do
bebê leva à minimização do estresse da mãe e do bebê, colocando-os nas melhores condições
físicas e emocionais, facilitando a aplicação da vacina pela equipe de enfermagem, não só porque
possibilita a imobilidade do braço do bebê, como também, porque auxilia a mãe a melhor posicioná-lo
para que o referido procedimento seja realizado com segurança.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4942
CERQUEIRA, Jeane Magnavita da Fonseca. Prevalência do HIV em mulheres grávidas no
Município de Itabuna - Bahia. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2003. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: O HIV/aids se constitui em um dos mais sérios problemas de saúde pública. Sabe-se que
há uma defasagem temporal importante entre o que se poderia denominar epidemia do HIV e
notificação de casos de aids. No Brasil desconhece-se a real magnitude da epidemia do HIV. Até o
momento não existem, em nosso meio, pesquisas de maior abrangência e com base populacional
específica e efetiva. Mesmo entre as mulheres grávidas, onde se teria a possibilidade de estimar a
prevalência através da sorologia presumivelmente oferecida no pré-natal, conforme preconiza o
Ministério da Saúde, desconhece-se a real magnitude do problema. Este estudo buscou conhecer a
prevalência do HIV em mulheres grávidas no município de Itabuna, atendidas no pré-natal e nas
maternidades do município. Este estudo é epidemiológico descritivo, transversal, tendo os dados sido
obtidos através de fontes secundárias. As fontes utilizadas foram os registros dos serviços de prénatal das unidades de saúde da rede básica e de maternidades, de fichas de notificação compulsória
e de resultados de exames laboratoriais de HIV. A análise deu-se a partir do cálculo da prevalência e
do cruzamento de variáveis sócio-demográficas e aquelas relativas à categoria de exposição e uso de
antiretrovirais. Os resultados encontrados revelam uma prevalência entre as gestantes do município
semelhante àquela estimada para o país no mesmo período, de 0,6%. Apontam como perfil dessas
mulheres que 62,5% delas têm entre 20 a 24 anos, 50% possuem união estável. Quanto ao nível de
escolaridade 50% têm entre nenhum a 1 a 3 anos de estudos. No item categoria de exposição todas
as gestantes são heterossexuais, porém 25% destas, têm parceiros usuários de drogas injetáveis.
Em relação ao período do diagnóstico, 87,5% delas tomaram conhecimento da sua condição
sorológica, na gravidez e, 37,5% dessas gestantes iniciaram o anti-retroviral entre a 19a e 23a
semanas de gravidez. Revelam que apesar dos avanços ocorridos no sistema de saúde do município
de Itabuna, há uma fragilidade nos sistemas de informações específicas disponíveis, uma baixa e
heterogênea cobertura de pré-natal e um tímido avanço na sistematização da oferta e
disponibilização do teste para detecção do HIV, tanto na rede básica de saúde como nas
maternidades. Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam vir a subsidiar a Secretaria
Municipal de Saúde de Itabuna na melhoria da atenção no pré-natal e parto, minimizando assim, os
danos da transmissão vertical do HIV.
Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD Não localizado

Nº de Classificação: 4943
SILVA, Marcela Bruno de Carvalho. Representações sociais construídas pelas famílias sobre o
cuidar do doente mental em domicílio. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2006. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: A assistência ao portador de transtorno mental tem sido constantemente modificada ao
longo da historia. Desde a exclusão destes pacientes pela sociedade, onde eram trancafiados em
porões ou isolados em locais sem as condições mínimas necessárias para sua sobrevivência,
passando pela fase da medicalização da loucura, com a criação dos hospícios e dos fármacos
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psicotrópicos, até a atual fase da reforma psiquiátrica, em que se busca a integração do doente
mental na sociedade e, principalmente, dentro de casa, com a família. Estudar esta temática é de
extrema relevância para que se possa prestar uma assistência eficaz às famílias. O objeto deste
estudo é, portanto, as representações sociais construídas pela família sobre o cuidar do doente
mental em domicílio, e traz como objetivos apreender as representações sociais construídas pela
família sobre o cuidar do doente mental em domicílio e explorar estas representações. Trata-se de
uma pesquisa exploratória que aborda aspectos quantitativos e qualitativos, orientada pela Teoria das
Representações Sociais. O campo de estudo foi o Centro de Saúde Mental Prof. Aristides Novis, na
cidade de Salvador-BA; os sujeitos da pesquisa foram familiares que cuidam de doentes mentais em
casa. Os dados foram coletados através de 100 sujeitos, e a coleta deu-se por meio de entrevista
semi-estruturada do teste de associação livre de palavras. Os dados foram analisados através da
Analise de Conteúdo Categorial Temática de Bardin (entrevistas) e da Analise Fatorial de
Correspondência, através do software Tri–Deux-Mots, (testes de associação livre de palavras). A
análise de conteúdo revelou quatro categorias: 1) descrições das manifestações sobre o cuidar do
doente mental em domicílio (com as subcategorias: relacionais, socioeconômicas, psicossocias,
explicativas/justificadoras); 2) implicações do cuidar (tendo como subcategorias: desestruturação
familiar, restrição de liberdade, desgaste físico/psíquico); 3) atitudes frente ao cuidar (e as
subcategorias: favorável e desfavorável); e 4) crenças (relacionadas à fé e à religiosidade). A partir
destas categorias (e subcategorias), pôde-se apreender as dificuldades e sentimentos dos familiares
cuidadores de doentes mentais em casa. Na análise fatorial de correspondência, objetivaram-se, por
meio dos estímulos doença mental e cuidar de um doente mental, palavras como atenção, dor,
adoece, agressão, desequilíbrio, acompanhar, asseio, o que demonstrou que cuidar de um portador
de transtorno mental constitui uma tarefa difícil e que causa sofrimento à família. Os resultados da
análise de conteúdo e da analise fatorial foram convergentes e apontaram que as representações
sociais do cuidar do doente mental pela família em domicílio ancoram-se em questões psicológicas,
socioeconômicas e fisiológicas, e ocasionam sentimentos, tais como: medo, angústia e insegurança,
bem como as dificuldades financeiras causadas pela improdutividade do doente mental, além das
questões de desgaste físico nas quais os cuidadores demonstram cansaço e desgaste com a
obrigação do cuidar diário. Os objetivos do estudo foram atingidos e alertaram para a necessidade de
se prestar uma assistência, não só ao portador de transtorno mental, mas também à família que com
ele convive, para que esta receba suporte e orientação no cuidar, evitando-se, ou pelo menos,
amenizando-se os efeitos deste convívio, tornando-o menos cansativo e desgastante.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46233
Nº de Classificação: 4944
OLIVEIRA, Roseane Conceição Ribeiro de. Vivenciando o cuidado perioperatório de
enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci de Oliveira
RESUMO: Trata-se de estudo qualitativo, tendo como objeto as vivências de cuidar/cuidado
perioperatório de pacientes de cirurgias gerais eletivas. Objetivou compreender como os pacientes no
perioperatório de cirurgias gerais eletivas vivenciam o cuidar/cuidado de enfermagem. Os sujeitos
foram 12 colaboradores em 04 unidades cirúrgicas de um hospital público de Salvador-Bahia em
2005. As informações foram levantadas usando-se a técnica da história oral de vida, seguindo-se um
roteiro de entrevista semi-estruturada. O processo de análise utilizado, tendo por referencial o cuidar
e o cuidado de enfermagem, foi a análise temática de Minayo. Emergiram duas categorias temáticas:
Vivências perioperatórias de cuidados de enfermagem por pacientes submetidos a cirurgias gerais
eletivas constituída das seguintes subcategorias: a) Externando sentimentos negativos na experiência
cirúrgica geral eletiva; b) Externando o cuidado sistematizado na experiência cirúrgica geral eletiva;
Significados de cuidar e de cuidados de enfermagem por pacientes que vivenciaram o perioperatório
de cirurgias gerais eletivas com as subcategorias: a) Cuidado é implementação de procedimentos
pré-operatórios e cuidados pós-operatórios; b) O cuidar e o cuidado se estabelecem nas relações
entre paciente e equipe de enfermagem; c) O cuidar e o cuidado significam comunicar-se; e d)
Reconhecendo aspectos éticos do cuidar e do cuidado perioperatório. Os resultados apontam para o
reconhecimento de que o processo de cuidar envolve a soma de cuidados técnicos bio-psico-afetivos.
Conclui-se que, em relação à SAEP, a admissão está implantada no Centro Cirúrgico; a enfermagem
está preocupada com a redefinição de seus papéis no cuidar/cuidado; os colaboradores reconhecem
que há necessidade de se perceberem prioridades diante de aspectos negativos do cuidar/cuidado.
Para o paciente, estar na condição de perioperatório significa vivenciar sentimentos de medo,
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apreensão e incertezas. Há valorização da comunicação, relação cuidativa e presença dos
componentes da equipe de enfermagem nesse processo. Os princípios de responsabilidade,
beneficência, não maleficência, autonomia e liberdade permeiam a vivência do cuidar/cuidado no
perioperatório.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60230
Nº de Classificação: 4945
CONCEIÇÃO, Eliana Figueiredo da. O entendimento sobre o cuidar/cuidado para enfermeiras.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, com o objetivo de conhecer o entendimento
do cuidar para enfermeiras de um hospital público da cidade de Feira de Santana-Ba. Como
instrumento de coleta de dados foi utilizada entrevista semi-estruturada com 23 sujeitos. Para
tratamento dos dados foi empregada a técnica de análise de Conteúdo de Bardin (2004). Após
transcrição das fitas, organização dos dados para obter as unidades de registro, emergiram dos
depoimentos dos sujeitos duas grandes categorias, o entendimento sobre o cuidar/cuidado e
influências da formação para o cuidar. Na primeira categoria o cuidar perpassa pela visão tecnicista,
de realizar procedimento, centrado na doença, como forma de ajudar, com a valorização da técnica;
cuidar é promover o bem estar e educar; assistir ao paciente nos seus aspectos holísticos; cuidar é
atendimento às necessidades básicas afetadas, quando elas estão em desequilíbrio; cuidar é
relacional; cuidar é se colocar no lugar do outro; cuidar é ver o outro na sua integralidade, para estes
sujeitos o cuidar tem uma visão mais ampliada voltada para a integralidades das ações, e nessa
perspectiva cuidar é ouvir o outro, entendê-lo e compartilhar vivências e experiências, incluindo a
visão de mundo e do saber dos sujeitos como parte de uma relação inter-pessoal entre a pessoa que
cuida e o sujeito que recebe os cuidados que fazem parte do processo de cuidar. A segunda grande
categoria presente nos discursos dos sujeitos refere-se às influências da formação para o cuidar. De
acordo com a visão dos sujeitos a formação acadêmica foi polarizada entre o conhecimento científico
e a prática voltada para o tecnicismo visando a realização de procedimentos e aperfeiçoamento de
novas tecnologias como forma de tratar a doença. Revelaram, ainda, que a formação foi fundamental
para a associação da teoria à prática necessárias à formação de competências para o cuidar. Neste
contexto, o cuidado foi entendido como humanizado, relacional e a formação contribuiu para que se
tornassem profissionais éticos, cidadãos críticos, com sensibilidade para o cuidar.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60226
Nº de Classificação: 4946
SOUZA, Ednir Assis. A construção da integralidade a partir de práticas de equipes de saúde da
família no pré-natal. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: O processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) tem contemplado
diferentes propostas na organização dos serviços de saúde no Brasil. Destaca-se a estratégia do
Programa de Saúde da Família – PSF, eleita pelo Ministério da Saúde como capaz de reverter o
modelo assistencial vigente. Um dos elementos fundamentais na discussão acerca dos resultados
alcançados pela estratégia é a possibilidade de incorporação de novas práticas em saúde, de modo a
garantir a integralidade. Este estudo analisa a construção da integralidade a partir de práticas de
equipes de saúde da família no pré-natal. A pesquisa foi de natureza qualitativa descritiva. Os sujeitos
do estudo foram vinte profissionais de saúde das categorias que compõem a equipe mínima
preconizada pelo Ministério da Saúde: enfermeira, médica, auxiliares de enfermagem e agentes
comunitários de saúde que atuam no PSF há cinco anos na mesma unidade e equipe. As técnicas
utilizadas para a coleta de dados foram a entrevista semi-estruturada e observação participante. Para
análise dos dados utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo que possibilitou a captação da
visão dos profissionais acerca das mulheres atendidas, as práticas desenvolvidas e o conceito de
integralidade construído a partir dessas práticas. Os resultados demonstraram que com relação às
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mulheres atendidas, a fragmentação e o reducionismo alicerçado aos papéis de gênero permanecem,
as práticas ainda centralizam-se nas questões reprodutivas, desfavorecendo a autonomia das
mulheres e os conceitos de integralidade consistem no acesso à rede hierarquizada de serviços de
saúde, no atendimento das demandas sociais que interferem na saúde e na oferta de ações
contínuas e sistematizadas. O tempo de atuação, o incentivo financeiro e as capacitações a que
estes profissionais tiveram acesso, não foram suficientes para garantir a produção de novas práticas
na perspectiva da integralidade, garantindo o potencial transformador do PSF.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46229
Nº de Classificação: 4947
MOTA, Cristina Portela da. A relação familiar das mulheres vítimas de estupro: construindo um
atelier no cuidado de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 141
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: Esta investigação baseou-se na minha experiência como enfermeira e docente ao
constatar o crescente número de casos de violência sexual contra a mulher. Percebia que a violência
sexual contra a mulher faz parte do cotidiano das cidades, do país e do mundo. Os objetivos foram: 1)
Identificar através do relato de vida da mulher vítima de estupro, a atuação da família no processo de
recuperação; 2) Analisar a atuação familiar no processo de recuperação das mulheres vítimas de
estupro, a partir do seu relato de vida. O referencial teórico foi a Teoria do Cuidado Cultural de
Madeleine Leininger. Utilizou-se a pesquisa quanti-qualitativa e o cenário foi o Hospital Maternidade
Alexander Fleming, situada na cidade do Rio de Janeiro. As depoentes foram 17 mulheres vítimas de
estupro. A coleta de dados para análise quantitativa foi através de um formulário com 16 perguntas
fechadas retiradas da ficha do primeiro atendimento contida nos prontuários das mulheres vítimas
atendidas do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual da referida maternidade no
ano de 2004 e para análise qualitativa foi realizada a entrevista do método História de Vida com
pergunta única: Fale o que você considera importante a respeito de sua vida e que tenha relação com
a violência sexual e sua família. A análise resultou em duas categorias temáticas: 1) Construindo um
Atelier no Cuidado às Mulheres Vítimas de Violência Sexual; 2) O Real e o Legal: As Interfaces das
Políticas Públicas de Atenção às Vítimas de Violência Sexual. Em todas as categorias a violência
esteve presente, de forma alarmante e complexa no ambiente público e privado. Os depoimentos
demonstraram a importância de conhecermos valores, culturas e estilos de vida para
compreendermos o universo da violência sexual contra o sexo feminino, seu comprometimento à
saúde física e psíquica da mulher. O cuidado cultural é um conceito que deve nortear a atuação da
enfermeira que presta assistência às mulheres violentadas sexualmente e sua família. A família, por
sua vez, foi fundamental para quebrar o medo e levar as mulheres vitimizadas a vencer os
obstáculos. Ela é o único lugar onde nos sentimos como parte de algo. É ali, entre os membros do
núcleo familiar, que aprendemos a nos relacionar, a aceitar o outro e a amar.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4948
PEREIRA, Sergio de Carvalho. Trabalhadores com restrições e a ergonomia: perspectiva da
enfermagem do trabalho. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: O estudo focaliza trabalhadores com restrições, acometidos por agravos ergonômicos.
Estes agravos geram um alto índice de absenteísmo a essa população, observadas na prática de
enfermagem, e conseqüentemente, influenciando na sua saúde, no bem-estar e no modo de
produção. Os objetivos do estudo foram: caracterizar os trabalhadores com restrições absorvidos no
escritório central de uma empresa no Município do Rio de Janeiro; e, analisar os agravos de saúde no
trabalho, gerados pelos riscos ergonômicos na perspectiva da enfermagem. Trata-se de um estudo
quantitativo, exploratório com enfoque descritivo. A amostra do universo estudado foram 17
funcionários administrativos. Os resultados apontam que o perfil dos trabalhadores com restrições
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constitui-se de: 58,82% pessoas do sexo masculino, compreendendo a faixa etária de 22 aos 32 anos
(52,94%), possuem o nível de instrução médio completo (47,06%), naturais do Estado do Rio de
Janeiro (88,23%), são portadores de deficiência auditiva (52,94%), não freqüentaram a reabilitação
profissional (64,70%), desempenham a função de assistente administrativo (70,59%) e, estão no
exercício de suas funções no período compreendido de 01 a 02 anos (52,94%) aproximadamente.
Quanto aos agravos predominantes, estes se distribuíram segundo aos aspectos físicos (dores
articulares e/ou musculares na coluna lombar, ombro direito, ombro esquerdo e coluna lombar),
cognitivos (cefaléia, stress e cansaço) influenciados por aspectos organizacionais. As
recomendações delinearam-se nas ergonomias de concepção, correção e conscientização. Nas
considerações finais, o estudo valoriza investir na inclusão dos trabalhadores com restrições, onde se
faz presente, a perspectiva da responsabilidade da enfermagem do trabalho em preservar, promover,
recuperar e reabilitar a capacidade profissional e a saúde deste grupo de trabalhadores.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/SergiodeCarvalhoPereira/DissertacaoMestradoSergio.doc
Nº de Classificação: 4949 [Lilacs ID 436789]
BICUDO, Ana Maria de Campos. O agente multiplicador na educação continuada em
enfermagem: um estudo exploratório. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm
RESUMO: Estudo descritivo exploratório cujo objetivo foi caracterizar os hospitais e os Serviços de
Educação Continuada (SEC) que utilizam agentes multiplicadores no treinamento e desenvolvimento
do pessoal de enfermagem, caracterizar estas enfermeiras quanto aos dados demográficos,
formação e atuação e conhecer a opinião das que atuam como agente multiplicador, quanto ao perfil
e preparo necessário para desempenhar esta função. A população constituiu-se de 120 enfermeiras
que atuavam como agentes multiplicadores em sete hospitais privados da capital de São Paulo. Os
dados foram coletados por meio de questionário, no período de julho e agosto de 2004. Os principais
resultados revelaram que a maioria (85,7 por cento) dos hospitais é de grande porte, com uma
clientela de particulares e convênios. Quanto às atividades desenvolvidas pelas enfermeiras dos
SEC, foi observada maior concentração nas atividades de treinamento (100 por cento) e
aperfeiçoamento de pessoal (85,7 por cento). Em 71 por cento dos hospitais, o SEC está subordinado
ao gerente do Serviço de Enfermagem e 57,1 por cento dos hospitais têm uma enfermeira locada no
SECo A média de idade das enfermeiras foi de 35 anos; 95,8 por cento eram do sexo feminino; 56,1
por cento tinham entre 4 e 14 anos de formada, sendo 52,1 por cento em escolas privadas; 80,8 por
cento sem nenhum curso na área de Educação; 96 por cento tinham concluído o curso de
especialização em sua área de atuação; 95 por cento atuavam como agentes multiplicadores nos
próprios setores de trabalho; 62, 5 por cento receberam treinamento na própria instituição; 66,7 por
cento sentiam-se suficientemente preparados e 82,5 por cento consideravam seu desempenho bom.
O critério de seleção que prevaleceu, na opinião dos agentes multiplicadores, foi a experiência
profissional (64,2 por cento); 55 por cento citaram o conhecimento das teorias de educação, como
critério importantes para ser agente multiplicador.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4950
PASKULIN, Lisiane Manganelli Girardi. Fatores associados à qualidade de vida de idosos de um
Distrito Sanitário de Porto Alegre. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista
de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 165 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): VIANNA, Lucila Amaral C.
RESUMO: Os objetivos deste estudo epidemiológico transversal foram: verificar as características
sócio-econômico-demográficas, as condições de saúde e percepção da qualidade de vida (QV) de
idosos residentes no Distrito Sanitário Noroeste de Porto Alegre/RS; verificar a utilização dos serviços
públicos de atenção básica pelos idosos em termos de acessibilidade e resolutividade e analisar a
associação entre variáveis de interesse do estudo e a QV percebida pelos idosos. Foi composta uma
amostra probabilística de 288 indivíduos. Os dados foram coletados por inquérito domiciliar através
de um instrumento contendo questões demográficas, socioeconômicas e de saúde, além da
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dimensão de atividades de vida diária (AVD) do OARS e do questionário de QV, WHOQOL-BREF. Os
quatro domínios de QV e QV Geral foram as variáveis dependentes, sendo propostas 24 variáveis de
interesse para a correlação. Entre os respondentes, 67,4% eram do sexo feminino, a média de idade
era 71,2 anos (DP 7,5 anos), 47,2% tinham companheiro, 48,5% possuíam ensino fundamental
incompleto, 63,8% não apresentavam dependência na realização das AVD e 49,0% relataram ter
utilizado serviços públicos de atenção básica nos seis meses anteriores à entrevista. Desses 49% de
idosos mencionados, 91,4% consideraram a unidade próxima de sua residência e 75,7%, perceberam
os serviços como resolutivos. Através de regressão linear múltipla, verificou-se associação positiva e
estatisticamente significativa entre os idosos que se consideravam saudáveis com QV nos domínios
Físico (p<0,001), Meio Ambiente (p=0,049) e QV Geral (p<0,001); os que possuíam ensino médio/
superior com os domínios Físico (p=0,007), Psicológico (p<0,001), Meio Ambiente (p=0,002) e QV
Geral (p=0,015) e os que possuíam ensino primário completo ou ginásio com o Domínio Psicológico
(p=0,011) e QV Geral (p=0,004). Do mesmo modo, os que praticavam uma atividade física reportaram
melhores escores de QV nos domínios Físico (p=0,001) e QV Geral (p=0,001) e os que realizavam
atividades de lazer externas, melhores índices de QV no Domínio Psicológico (p=0,047). Os idosos
com 80 anos ou mais tiveram melhores escores de QV do que os na faixa entre 60 a 69 anos nos
domínios Psicológico (p=0,005), de Relações Sociais (p=0,045) e QV Geral (p=O,009). Houve
associação negativa e estatisticamente significativa entre os idosos que relataram problemas de
saúde com índices mais baixos de QV no domínio Físico (p<0,001) e QV Geral (p=0,006), os que
exerciam atividade remunerada com o domínio de Relações Sociais (p=0,021) e os que utilizavam
serviço público de atenção básica com QV Geral (p=0,034). Também houve associação negativa
entre os idosos com dependência severa e moderada nas AVD, quando comparados com os
respondentes independentes, com o Domínio Físico (p=O,006 e p=0,005, respectivamente), bem
como os idosos com dependência severa e leve com o Domínio Psicológico (p=0,001 e p=0,035,
respectivamente). Os resultados do estudo demonstraram a complexidade dos fatores que
influenciam a QV e importância em respeitar a heterogeneidade dos idosos nos serviços de saúde. A
QV dos idosos é importante um caminho para conhecer melhor a quem se cuida e para propor e
avaliar intervenções de saúde.

Acesso ao texto integral: http://ged1.capes.gov.br/CapesProcessos/926865-ARQ/926865_4.PDF
Nº de Classificação: 4951
SURIANO, Maria Lucia Fernandez. Comportamento das características definidoras dos
diagnósticos de enfermagem medo e ansiedade identificados no pré-operatório imediato de
pacientes submetidos a cirurgias eletivas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 131 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de
MICHEL, Jeanne Liliane Marlene
RESUMO: Introdução: o medo e ansiedade estão presentes em muitos momentos da vida do
indivíduo, principalmente durante o adoecer e na possibilidade de uma intervenção cirúrgica. A
similaridade entre os sinais e sintomas de ambos os diagnósticos de enfermagem Medo e Ansiedade
e a controvérsias quanto as suas definições, sugere estudos da presença dos sinais e sintomas
desses diagnósticos em pacientes no pré--operatório imediato de cirurgia eletiva. Objetivos: identificar
as características definidoras (CD) mais freqüentes para os diagnósticos de enfermagem de Medo e
Ansiedade em pacientes no período pré-operatório imediato; elaborar e validar o conteúdo das
definições conceituais e operacionais para estas CD; validar clinicamente estas CD em pacientes no
pré-operatório imediato de cirurgias eletivas; Correlacionar as características demográficas dos
pacientes e o tipo de cirurgia com a presença dos diagnósticos de enfermagem Medo e Ansiedade;
analisar clinicamente o comportamento das características definidoras (CD) dos diagnósticos de
medo e ansiedade identificados em pacientes no pré-operatório imediato de cirurgia eletiva. Método:
estudo observacional com pacientes programados para cirurgia eletiva no período pré-operatório
imediato, no Centro Cirúrgico de um Hospital Escola da rede pública de São Paulo, desenvolvido em
três etapas metodológicas: na primeira foram selecionadas as CD mais freqüentes e encontradas na
amostra de 100 em pré--operatório imediato programados para cirurgia cardíaca, e posteriormente,
foram elaboradas as definições conceituais (DC) e operacionais (DO) para cada um das CD
selecionadas. Na segunda etapa, essas DC e DO foram submetidas à validação consensual entre
cinco especialistas clínicos. A terceira etapa foi a validação clínica do comportamento dessas CD
identificados na amostra de 150 pacientes programados para cirurgia eletiva em pré-operatório
imediato. A análise estatística descritiva utilizou os seguintes testes: Kappa, coeficiente de correlação
de Pearson análise de Cluster, o teste de Qui-Quadrado de Pearson, teste exato de Fisher, análise
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de variância - ANOVA. Resultados: para a primeira fase a seleção de 14 CD para Medo e 19 CD para
Ansiedade; na segunda fase o consenso de 100% dos especialistas para as definições conceituais e
operacionais de ambos diagnósticos de enfermagem e a inclusão de uma nova característica para
Medo, "motilidade intestinal alterada", ficando este diagnóstico com 15 CD. Na terceira etapa os
resultados descritivos foram: 73,10% das mulheres apresentaram alto índice para alto medo e
ansiedade, já o sexo masculino, observamos índices maiores para pouco medo e ansiedade. Com
relação a CD "motilidade intestinal alterada”, observamos um índice elevado de 73,3%. As
características definidoras para o diagnóstico de enfermagem de Medo obtiveram índices de
freqüência superiores a 80% foram: medo da morte, boca seca, respiração aumentada, excitação,
verbalização, nervosismo, tensão aumentada e apreensão. Para Ansiedade algumas CD
apresentaram altos índices de freqüências como: apreensão (100%), nervosismo (99,3%), tensão
(99,3%), inquietação (98,7%), ansioso (99,3%), angústia (82,7%), verbalização (96,7%), boca seca
(89,3%), perspiração aumentada (87,3%), tremor de voz (84%), insônia (76%) e urgência urinária
(74,7%). Algumas questões de Ansiedade, apresentaram índices de freqüência superiores a 80%,
como: insônia, angústia, tremor de voz, respiração aumentada, boca seca, verbalização, inquietação,
ansioso, tensão, nervosismo e apreensão. Conclusão: as características consideradas maiores para
os diagnósticos de enfermagem Medo e Ansiedade e que apresentaram forte correlação entre ambos
os diagnósticos. Sugerimos a inclusão de uma nova característica, "motilidade intestinal alterada”
para Medo, que confirmou alta freqüência nos pacientes estudados. Sugerimos, também, a
denominação de uma síndrome da ansiedade perioperatória, para uma possível inclusão na
classificação da taxonomia da NANDA, com seguintes CDs que poderiam ser consideradas
preditivas: medo da morte, boca seca, respiração aumentada, excitação, verbalização, nervosismo,
tensão aumentada, apreensão, insônia, angústia, tremor de voz, inquietação, relato verbal de
ansiedade, que obtiveram índices superiores a 80% de freqüência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4952
GENTIL, Rosana Chami. Estudos dos conteúdos teóricos e habilidades para capacitação de
enfermeiros da área de atendimento pré-hospitalar. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): RAMOS, Laís Helena
WHITAKER, Iveth Yamaguchi
RESUMO: Este estudo teve por objetivo verificar conhecimentos teóricos e as habilidades de
enfermagem necessárias para a prática clínica, bem como as dificuldades e facilidades indicadas
pelos enfermeiros que atuam nessa área. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório transversal.
A população envolvida constituiu-se de enfermeiros que atuam no atendimento pré-hospitalar em São
Paulo, no SAMU-192-ASA e SAMU-193-USA; os dados foram colhidos de novembro de 2004 a
março de 2005, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/EPM e dos Serviços
de Atendimento Médico de Urgência. Foram usados dois instrumentos: questionário com questões
fechadas e abertas e a ficha de atendimento usada pelos enfermeiros. Os dados foram apresentados
em tabelas e analisados em números absolutos e porcentuais. Ao total de questionários (101)
disponibilizados, 25 (24,7%) enfermeiros responderam. A maioria destes era do sexo feminino, idade
entre 40 a 44 anos, com tempo de formado entre 17 e 21 anos; 84,0% com especialização; 20,0%
com mestrado, 8,0% doutorado; 84,0% atuavam em PS de adultos e 60,0% em UTI adulto; a maioria
tinha de um a cinco anos de atuação no SAMU 193 (54,5%) e 192 (63,1%) e trabalhavam em mais de
um emprego. Apontaram que os conteúdos teóricos e as habilidades propostas pela Portaria 2.048,
são considerados básicos para a capacitação adequada dos enfermeiros que atuam em APH. Os
conteúdos teóricos básicos citados pelos enfermeiros, além dos contemplados pela Portaria 2.048
são: prevenção de acidentes, sinalização e cuidados com a segurança, legislação, ferimentos
causados por animais peçonhentos e como o profissional deve atuar dentro da viatura. As habilidades
que os enfermeiros consideraram básicas, e que a portaria não contemplou foram: habilidade para
preparar e administrar medicamentos; técnicas de acesso venoso periférico, intra-ósseo e femoral;
manipulação e dosagem de drogas; reconhecimento de ritmos cardíacos e tripular ambulância. Dados
de 1359 fichas de APH dos dois serviços SAMU 192/193 foram coletados. As ocorrências clínicas
mais freqüentes foram as cardiológicas: 205 (26,4%), seguidos pelos problemas neurológicos e
respiratórios com 184 (23,7%) e 112 (14,4%) pacientes. Os acidentes automobilísticos e as quedas:
218 (28,5%) e 213 (27,9%). O total de lesões 981; os FCC (63,6%) e trauma de extremidade (12,9%).
Procedimentos: oxigenoterapia 705 (15,50%), monitoração cardíaca 597 (13,12%); colocação de
prancha longa 548 (12,09%); medicação 503 (11,06%) e acesso venoso periférico 502 (11,03%).
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Quanto à análise entre o conhecimento teórico e habilidades técnicas da Portaria 2.048, indicadas
pelos enfermeiros como básicas e a prática clínica em atendimento pré-hospitaIar, observa-se que os
temas considerados básicos foram os conteúdos teóricos e habilidades da Portaria 2.048,
considerados básicos pelos enfermeiros e aqueles de ocorrência freqüente na prática clínica ou que
envolviam a aquisição de uma habilidade específica. Considerações finais: ressalta-se a importância
do desenvolvimento da habilidade por meio de estágio prático em APH e aproveitamento das
experiências internacionais que apontam caminhos e novas possibilidades.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4953
LUCENA, Amália de Fátima. Mapeamento dos diagnósticos e intervenções de enfermagem de
uma unidade de terapia intensiva. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista
de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2006. 193 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): BARROS, Alba Lúcia Bottura Leite de
RESUMO: Estudo descritivo transversal, retrospectivo, realizado no Centro de Terapia Intensiva (CTI)
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), para identificar os diagnósticos de enfermagem mais
freqüentemente estabelecidos nessa unidade e os cuidados de enfermagem prescritos para eles, e
compará-los com as intervenções propostas pela Classificação das Intervenções de Enfermagem
(NIC). A amostra foi composta por informações da totalidade de internações de pacientes no
CTI/HCPA num período de seis meses, no qual se identificaram os diagnósticos de enfermagem mais
freqüentes e os cuidados de enfermagem prescritos para eles. Numa segunda etapa, a amostra se
restringiu às informações referentes apenas às internações dos pacientes com os diagnósticos de
enfermagem mais freqüentes no CTI/HCPA e seus respectivos cuidados de enfermagem prescritos. A
análise dos dados ocorreu, inicialmente, pela estatística descritiva e, posteriormente, pelo
mapeamento cruzado, utilizando-se de dez regras. A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética
em Pesquisa das instituições envolvidas. Os resultados demonstraram 991 internações, referentes a
841 diferentes pacientes, 6.845 diagnósticos de enfermagem de 63 diferentes categorias, para os
quais foram prescritos 39.947 cuidados de enfermagem. Os seis diagnósticos de enfermagem de
maior freqüência de ocorrência foram: “Déficit no autocuidado: banho e ou higiene”, em 98,1% das
internações; “Risco para infecção”, em 95,9% das internações; “Mobilidade física prejudicada”, em
59,3% das internações; “Padrão respiratório ineficaz”, em 49,8% das internações; “Incapacidade para
manter respiração espontânea”, em 43,1% das internações e “Risco para prejuízo da integridade da
pele”, em 40,7% das internações. A média de diagnósticos de enfermagem por internação foi de 6,9.
O diagnóstico “Risco para infecção” teve 47 diferentes cuidados de enfermagem prescritos,
mapeados em 28 diferentes intervenções da NIC, com similaridade em 44 (93,6%) casos. O
diagnóstico “Déficit no autocuidado: banho e ou higiene” teve 34 diferentes cuidados de enfermagem
prescritos, mapeados em 18 diferentes intervenções NIC, com similaridade em 100% dos casos. O
diagnóstico “Padrão respiratório ineficaz” teve 49 cuidados de enfermagem prescritos, mapeados em
25 diferentes intervenções da NIC, com similaridade em 47 (96%) casos. O diagnóstico “Incapacidade
para manter respiração espontânea” teve 24 diferentes cuidados de enfermagem prescritos,
mapeados em 17 diferentes intervenções da NIC, com similaridade em 100% dos casos. O
diagnóstico “Mobilidade física prejudicada” teve 37 diferentes cuidados de enfermagem prescritos,
mapeados em 17 diferentes intervenções NIC, com similaridade em 36 (97,3%) casos. O diagnóstico
“Risco para prejuízo da integridade da pele” teve 21 diferentes cuidados de enfermagem prescritos,
mapeados em 14 intervenções NIC, com similaridade em 100% dos casos. No total, o mapeamento
cruzado apontou similaridade em 97,2% dos casos. O maior número de cuidados prescritos foi
mapeado nas intervenções prioritárias e sugeridas da NIC, localizadas, na maioria, no domínio
fisiológico complexo. Concluiu-se que existe semelhança entre as prescrições de cuidados de
enfermagem do CTI/HCPA e as intervenções propostas pela NIC para os diagnósticos de
enfermagem estudados, além de se evidenciar um conjunto de intervenções mais comuns à prática
clínica de enfermagem em terapia intensiva para esses diagnósticos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=37085
Nº de Classificação: 4954

295
DINIZ, Aparecido. Qualidade de vida de pacientes com HIV positivo e indivíduos com risco para
infecção pelo HIV. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2006. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
BELASCO, Angélica Gonçalves Silva
RESUMO: Neste trabalho avaliamos a qualidade de vida de pacientes HIV positivo assintomáticos e
de indivíduos negativos com risco para infecção pelo HIV e relacionamos as dimensões do medical
Outcomes Study, 36 item Short-form Survey (SF-36), ao Hospital Anxiety and Depression Scale
(HAD). Foi precedido pela aprovação do comitê de ética e assinatura do consentimento livre e
esclarecido dos pacientes que aceitaram participar deste estudo. Trata-se de um estudo transversal
realizado no Centro de Controle de Deficiências Imunológicas (CCDI) Universidade Federal de São
Paulo. Foram estudados os pacientes portadores de HIV, assintomáticos, sem uso de tratamento
anti-retroviral, com diagnóstico da doença há pelo menos cinco anos, e indivíduos com risco para
contrair a infecção pelo HIV (parceiros sexuais). Foram coletados dados sociodemográficos,
laboratoriais (CD4 e carga viral, do grupo de pacientes positivo) e aplicados os questionários para
medir a qualidade de vida (SF-36) e de ansiedade e depressão (HAD). A análise de resultados foi
feita comparando-se os dois grupos em relação às dimensões destes instrumentos. Foram incluídos
no estudo 31 pacientes HIV positivo assintomáticos e 30 comunicantes. Entre os pacientes 52% eram
do sexo masculino e no grupo de comunicantes 23%. Quanto ao estado civil no grupo de HIV positivo
55% eram solteiros contra 2% do grupo de comunicantes e 32% eram casados contra 67%
respectivamente. Não encontramos diferenças significantes entre os grupos na variável grau de
escolaridade. Em relação ao comportamento sexual, diziam ser heterossexuais 74% dos pacientes
contra 100% dos comunicantes. A renda mensal individual e familiar dos pacientes positivos foi
significantemente maior do que a dos comunicantes. O uso de psicotrópicos foi detectado em 23% de
ambos os grupos. A análise da qualidade de vida baseada no SF-36 mostrou tendência do grupo dos
pacientes positivos a apresentar escores melhores em cinco dimensões (aspecto físico, dor, aspectos
gerais, aspectos emocionais e saúde mental), e piores em três (capacidade física, vitalidade e
aspectos sociais), apesar de não significante estatisticamente. Quanto ao HAD o grupo de pacientes
positivos também mostrou menores níveis de ansiedade e depressão quando comparados aos
comunicantes. Houve correlação negativa entre saúde mental e ansiedade (r=-0,57) e entre saúde
mental e depressão (r=0,38),.e correlação positiva entre ansiedade e depressão (r=0,66),
considerando erro &#945; 0,01. Os comunicantes apresentaram diferença estatística significante no
aspecto de depressão do HAD quando comparados aos pacientes positivos (p=0,05). A análise
multivariada confirmou que somente as dimensões vitalidade do paciente, aspectos sociais e uso de
psicotrópicos estavam significantemente e independentemente associados à ansiedade do paciente,
enquanto que vitalidade, estado geral de saúde e estado civil foram significante e independentemente
associados à depressão. Conclusões: Pacientes assintomáticos infectados pelo HIV e comunicantes
apresentaram escores semelhantes aos da população brasileira, com exceção a dimensão de saúde
mental avaliada pelo SF-36. A ansiedade medida através do HAD correlaciona-se significantemente à
dimensão saúde mental do SF-36, tanto para pacientes quanto para comunicantes. A ansiedade
medida nos pacientes mostrou associação significante e independente com as dimensões vitalidade,
aspectos sociais e uso de psicotrópicos. A depressão nos pacientes mostrou associação significante
e independente com as dimensões vitalidade, estado geral de saúde e estado civil. O uso de
instrumentos para avaliar a qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV e de comunicantes pode
direcionar a abordagem terapêutica na área de saúde e prevenir distúrbios psicológicos. A busca pela
manutenção de uma boa qualidade de vida para pessoas vivendo com HIV e comunicantes deve
incluir tratamento adequado, integração social e emocional.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4955
SILVEIRA, Denise Tolfo. A construção de um conjunto de dados essenciais de enfermagem na
área da saúde ocupacional. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2006. 156 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
RESUMO: Sendo o cuidado o foco de atenção da enfermagem, seus profissionais são responsáveis
pela produção e gerenciamento de informações que influenciam direta e indiretamente a qualidade e
o resultado dos serviços prestados. Este estudo teve como objetivo construir um conjunto de dados
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essenciais de enfermagem na área da saúde ocupacional, no sentido de promover a comparabilidade
de dados entre diferentes populações e diferentes práticas para descrever as suas contribuições no
cuidado à saúde da população atendida nessa área de atuação. Estudo descritivo retrospectivo. Os
dados para análise tiveram como fonte a agenda de Enfermagem em Saúde Ocupacional (ESO) do
Ambulatório do Serviço de Enfermagem em Saúde Pública do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA). Foram selecionados 106 prontuários de clientes atendidos na agenda ESO, nos quais foram
identificados 777 registros de primeira consulta e de consultas de retomo de enfermagem entre
agosto de 1998 e agosto de 2003. Para selecionar os termos utilizados a partir dos registros de
consulta de enfermagem, foram adotados as categorias e elementos para análise com base nos
conceitos do conjunto de dados mínimos de enfermagem (Nursing Minimum Data Set - NMDS) e do
conjunto de dados mínimos de gerenciamento de enfermagem (Nursing Management Minimum Data
Set - NMMDS). Em uma segunda etapa, um instrumento para pesquisa de avaliação de especialistas
na área da saúde ocupacional foi submetido a oito consultores, a fim de analisar o grau de
concordância, pertinência e prioridade dos dados selecionados para o modelo proposto. Foram
também realizados testes preliminares do instrumento, observando adequação e pertinência, a partir
de uma amostra por conveniência de 19 registros eletrônicos de consultas de enfermagem de
pacientes atendidos na agenda EDR/SESP/HCPA no mês de março de 2006. Os resultados
encontrados foram categorizados e tratados pelo Excel for Windows@ e SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences)® para análise descritiva (freqüência e percentuais). Os resultados
demonstraram que a falta de dados específicos na enfermagem e a falha no registro da
documentação de enfermagem podem estar relacionadas à falha dos profissionais em acordar um
conjunto de dados claro, definido, validado, confiável e padronizado para inclusão. No final do estudo
é apresentado um conjunto de dados essenciais de enfermagem na área da saúde ocupacional com
31 itens, divididos nas categorias: elementos demográficos do paciente/cliente, elementos do cuidado
de enfermagem, elementos do serviço e elementos da saúde ocupacional. Conclui-se que é possível
a construção de um conjunto de dados essenciais de enfermagem na saúde ocupacional a partir da
seleção de termos utilizados nos registros de enfermagem; que os referenciais do conjunto de dados
mínimos de enfermagem e conjunto de dados mínimos de gerenciamento de enfermagem adotados
responderam às necessidades teórico-analíticas para a inclusão dos itens e elementos [dados] que
descrevessem o cuidado de enfermagem no cenário da saúde ocupacional; e que os elementos
[dados] do conjunto de dados essenciais de enfermagem na área da saúde ocupacional podem ser
relacionados a uma base de dados e a um sistema de informação computadorizado, para atender as
necessidades da prática, da pesquisa, da tomada de decisão e da qualidade da assistência prestada
pela enfermagem na especialidade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4956
SANTOS, Eduarda Ribeiro dos. Diagnóstico de enfermagem risco de débito cardíaco diminuído.
São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2006. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BARROS, Alba Lúcia Bottura Leite de
MARIA, Vera Lúcia Regina
RESUMO: A motivação desta pesquisa decorreu do fato de o diagnóstico de enfermagem Risco de
Débito Cardíaco Diminuído estar presente na prática das enfermeiras clínicas e ter sido identificado
em alguns estudos como um fenômeno de enfermagem, embora não faça parte das Classificações
da NANDA e CIPE. Este é um estudo descritivo exploratório que teve como objetivos: propor a
condição Risco de Débito Cardíaco Diminuído como Diagnóstico de Enfermagem e validar a definição
conceitual do título. Trata-se de uma pesquisa descritiva de construção e validação de conceitos
diagnósticos, tendo como base a proposta de análise de conceito de Walker a Avant que compreende
as seguintes fases: seleção de conceito, objetivos da análise, identificação dos usos do conceito,
determinação dos atributos definidores (atributos críticos), desenvolvimento de casos-modelo,
desenvolvimento de outros casos, identificação de antecedentes e conseqüentes e definição de
referências empíricas. O primeiro passo desta pesquisa consistiu na análise de conceito de Risco de
Débito Cardíaco Diminuído e a construção de sua definição conceitual. A segunda etapa após a
construção da definição conceitual do título, realizou-se a validação deste conceito diagnóstico por
especialistas selecionados que concordaram em participar deste estudo. A análise dos dados foi
descritiva, com base em critérios estabelecidos para o consenso entre os juízes. A análise de
conceito permitiu a identificação dos atributos definidores e a construção da definição conceitual de
Risco de débito cardíaco diminuído, bem como a identificação dos eventos antecedentes e
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conseqüentes ligados ao fenômeno. A pesquisa permitiu vislumbrar a condição de Risco de Débito
Cardíaco Diminuído como um possível Diagnóstico de Enfermagem. Os resultados permitiram
constatar que todos os experts concordaram (100%) com a definição conceitual proposta de Risco de
débito cardíaco diminuído.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4957
HORTENSE, Flávia Tatiana Pedrolo. As crenças e os valores sobre o tabagismo, atribuído por
pacientes, cuidadores e profissionais de saúde, no contexto do câncer de laringe. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2006. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
CARMAGNANI, Maria Isabel Sampaio
RESUMO: Esta pesquisa qualitativa teve por objetivo compreender as crenças e os valores sobre o
tabagismo, atribuído por pacientes, cuidadores e profissionais de saúde, no contexto do câncer de
laringe. Fizeram parte do estudo três pacientes portadores do câncer de laringe e fumantes, três
profissionais de saúde também tabagistas e três familiares-cuidadores. Os dados foram coletados por
meio da técnica da entrevista, com roteiro semi-estruturado. Os depoimentos foram gravados e
transcritos pela pesquisadora. Os dados foram analisados utilizando o procedimento estratégico do
Discurso do Sujeito Coletivo, no qual foram identificadas as expressões-chave e as idéias-centrais
que permitiram a construção de cinco categorias: do inÍcio ao abandono do tabagismo; a busca por
ajuda para sua doença; saúde, câncer de laringe e o tabaco; o cuidado familiar e o cuidado
profissional. Estas categorias foram integradas em quatro temas. “A história do tabagismo” abordando
os aspectos relacionados ao início e abandono do tabaco, explorando fatores desencadeantes,
motivacionais e fisiológicos para o uso, até a percepção dos malefícios causados pelo fumo; “A
história de saúde”, que explora o reconhecimento da doença e as possíveis causas, a busca pela
medicina tradicional e as dificuldades encontradas no Sistema Único de Saúde; “As relações
familiares”, tratando a importância do apoio familiar no enfrentamento da doença e “A relação dos
profissionais de saúde com o tabagismo” que enfoca a relação profissional de saúde-paciente e a
necessidade de um cuidado humanizado. À guisa de conclusão, o estudo possibilitou compreender a
necessidade de tornar mais abrangente o foco de atuação dos profissionais de saúde, de maneira
que o seu trabalho vá além do corpo biológico do indivíduo doente, incorporando os significados
(Valores e crenças) das pessoas envolvidas no processo saúde-doença durante a atitude de
prestação do cuidado. Isso implica a implantação de paradigmas das ciências humanas na formação
de profissionais da área da saúde capazes de contribuir para mudanças de modelos assistenciais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4958 [Lilacs ID 436792]
VERGARA, Lilian Maureira. Conhecimento de médicos(as) e enfermeiros(as) obstetras sobre
mortalidade materna. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2006. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
RESUMO: Objetivos: Estabelecer o perfil de médicos (as) e enfermeiros (as) obstetra e/ou obstetriz e
conhecer a vivência dos profissionais que participaram de uma situação de morte materna (MM) no
seu local de trabalho. Método: estudo descritivo exploratório, com (61) médicos obstetras, (115)
enfermeiras obstetras e (4) obstetrizes, totalizando 180 profissionais de 39 maternidades públicas /
filantrópicas (104) e privadas (76) do Município de São Paulo, de outubro de 2004 a abril de 2005. Os
dados foram obtidos por meio de um formulário. Resultados: A idade média era de 38 anos (38,25),
predomínio do sexo feminino (78,3%), cor branca (76,7% ) e estado civil casado (48,9%). Referiram
gratificação e satisfação pessoal (79,4%), tinham de oito anos ou mais (61,1%) de tempo de exercício
na especialidade, o tempo de trabalho na instituição era de dez anos ou mais (31,1%), os médicos e
as enfermeiras obstetras receberam conteúdo programático sobre MM na faculdade 42,8% (p=0,866)
e treinamentos/capacitações sobre o tema (58,3%). Declaram conhecer Programa de Humanização
do Parto e Nascimento do Ministério da Saúde (41,7%), sabiam que a MM era evento de notificação
compulsória 68,3% (p= 0,007), que o responsável pelo preenchimento da notificação era médico
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52,2% (p= 0,005) e somente (40%) sabiam que existia Comissão Intra Hospitalar de Morte Materna
na maternidade e citaram como critério de risco para MM: cor (55,6%; p= 0,018) e baixa escolaridade
(70,6%, p= 0,001). Já haviam participado de uma situação de óbito materno (57,2%, p= 0,106) e
(35%) no período de dois a quatro anos. Enquanto, 12,8% (p= 0,000) dos médicos tinham preenchido
atestados de óbito. O acompanhamento do trabalho de parto foi referido como atividade de médicos e
enfermeiras obstetras por 73,9%. O uso de práticas baseada em evidências científicas na assistência
ao parto e nascimento foi referido por 86,7%, entre elas: uso de partograma 78,9%; oferta de
analgésia 65,6%; presença de acompanhante 67,2%; ensino de respiração dirigida 81,7%;
episiotomia seletiva 78,3%; livre escolha de posição de parto 40%; avaliação de rotina pós-parto
imediato 93,3%; neonatologista em sala de partos 98,9%. Embora, ainda tenham referido práticas
consideradas prejudiciais ou de rotina como: enteroclisma 5%; tricotomia 44,4%; exame de toque
vaginal freqüente no pré-parto 53,9%; prescrição de indução ocitocica 72,2%. A media de parto
cesárea referida pelos profissionais foi de 52,57 parto/mês e 35% acreditavam que assistência ao
parto normal sem distocia era atividade de médicos e enfermeiras obstetras. Conclusão: Os
profissionais são qualificados, experientes, referem que as instituições têm condições de infraestrutura, a morte materna já foi vivenciada por 52% dos profissionais e 12,8% já preencheram uma
declaração de óbito materno. As condutas assistenciais adotadas continuam colocando em risco as
mulheres, especialmente pelo uso de rotina de práticas que não respeitam a garantia do direito de
escolha. O princípio da responsabilidade parece ter sido esquecido no cotidiano da práxis, na qual a
morte materna pode surgir como um dilema anunciado que compromete a ética da responsabilidade
profissional, compete assim, avaliar sua prática baseada nos princípios ético-científicos a fim de
garantir o acesso à assistência obstétrica de forma segura e objetiva.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4959
CORBANI, Nilza Maria de Souza. Humanização do cuidado de enfermagem: que é isso?. São
Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2006. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
RESUMO: O estudo teve por objetivo intentar saber como os profissionais de enfermagem
compreendem a expressão “cuidado humanizado”. A pesquisa é de natureza qualitativa, realizada
pelo método da história oral temática, mediante as técnicas de entrevista com roteiro
semiestruturado. Para analisar os significados, pautamo-nos na hermenêutica. Foram sujeitos deste
estudo sete profissionais de enfermagem de um hospital de grande porte em São Paulo. Pela análise
e compreensão dos significados nos discursos foi possível identificar que a expressão “cuidado
humanizado” tem sido uma tradução para desumanização, tanto do profissional da enfermagem para
com o cliente, como da Instituição para com o profissional. Identificou-se também que esse termo tem
sido usado sem a compreensão plena de seu significado, o que conferiu com o que pensávamos ao
iniciar esta dissertação.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=36668
Nº de Classificação: 4960
ANDRADE, Regina Aparecida de. O aleitamento materno em mulheres com cirurgia plástica
mamária. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2006. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ABRÃO, Ana Cristina Freitas de Vilhema
RESUMO: Introdução: A produção láctea em mulheres que realizaram cirurgia de redução ou
implante mamário pode estar alterada, gerando insegurança quanto à capacidade de produzir leite o
suficiente para satisfazer seu filho. Objetivo: Estudar os efeitos da mamoplastia redutora e
mamoplastia de aumento no processo da amamentação. Método: Trata-se de um estudo
observacional, do tipo coorte, prospectivo, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein. A população
de estudo constituiu-se de 74 mulheres que estavam amamentando. Os dados foram coletados por
meio de consultas de enfermagem durante seis meses O instrumento utilizado foi elaborado
especificamente para o estudo. Na análise estatística, o nível de significância adotado foi de 5%
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(a=0,05). Resultados: Quanto as variáveis sóciodemográficas, obstétricas, aquelas relacionadas a
cirurgia e as neonatais, os grupos estudados foram homogêneos. Com relação ao tipo de
aleitamento, os resultados mostraram que, na primeira consulta, realizada entre 48 e 72 horas após o
parto, o número de crianças em aleitamento exclusivo não variou entre os grupos Sem cirurgia,
Implante e Redução. Na segunda consulta, realizada entre o quinto e sétimo dia pós-parto, observouse uma variação entre os grupos, estatisticamente significativa, sendo mais evidente a diferença no
grupo de mulheres com Redução. Esta diferença ficou mais evidente na terceira consulta, realizada
em tomo de trinta dias após o parto, com 80% de mulheres do grupo Sem cirurgia em aleitamento
materno exclusivo contra 54,2% do grupo Implante e 32% do grupo Redução. Nos aspectos
relacionados à produção láctea, os resultados mostraram que a quantidade de leite avaliada nas
mulheres não foi diferente estatisticamente, porém ela sempre foi maior nas mulheres do grupo Sem
cirurgia. Em relação à condição das mamas, apenas na terceira consulta, os grupos Sem cirurgia e
Implante mostraram diferença estatística significante em relação ao grupo Redução. Quanto à
variável peso houve variação estatisticamente significante do peso ao longo das consultas. Quanto ao
peso ao longo das três avaliações, apenas o grupo Redução, apresentou peso médio menor do que o
do grupo Implante. Quanto às variáveis relacionadas à produção láctea, analisadas segundo
informações das mulheres, os resultados mostraram que: quanto à quantidade de leite atual, houve
diferença estatística apenas na segunda consulta entre o grupo Sem cirurgia com os grupos Implante
e Redução. No que se refere à condição da mama no intervalo das mamadas, apenas na terceira
consulta uma pequena proporção de mulheres do grupo Redução relatou mamas cheias ou duras,
sendo esta diferença estatisticamente significante em relação aos grupos Sem cirurgia e Implante;
quanto ao vazamento de leite, os grupos Sem cirurgia e Implante apresentaram uma proporção
significantemente maior de mulheres que referiram vazamento em relação ao grupo Redução. Quanto
à freqüência de diurese e evacuações da criança em aleitamento materno exclusivo, apenas na
terceira consulta o grupo Redução mostrou uma freqüência média de diurese e evacuação menor que
as crianças do grupo Sem cirurgia, sendo esta diferença estatisticamente significante. Conclusões:
Os resultados encontrados permitem concluir que o aspecto fisiológico no processo de amamentação
é apenas uma parte desta prática que precisa estar relacionada a outras questões de ordem
psicológica e socioculturais. Percebe-se que não se pode generalizar que a mulher com cirurgia
plástica por certo terá dificuldades ou, necessariamente, deverá entrar com complementação, mas,
cada binômio deve ser atendido de forma individualizada de acordo com as dificuldades que vão se
apresentando no decorrer da amamentação e que, ao profissional cabe um incentivo responsável e
competente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4961
MUNHOZ, Sarah. Mensuração da eficiência e eficácia do desempenho operacional da equipe de
enfermagem na execução de procedimentos técnicos. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2006. 155 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): RAMOS, Laís Helena
CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm
RESUMO: Estudo com o objetivo de prover as enfermeiras que atuam na assistência ou na gestão,
de um método que permita usar indicadores do desempenho operacional (eficiência e eficácia), com
maior assertividade na tomada de decisões no gerenciamento de enfermagem, especialmente em
áreas críticas. Foi desenvolvido como pesquisa quantitativa, descritiva e longitudinal retrospectiva, em
uma UTI com 25 leitos em hospital geral e privado, na Região Metropolitana do Município de São
Paulo. A população foi constituída por 56 prontuários de pacientes adultos, internados no ano de
2000, avaliados os dez primeiros dias de internação, obedecidos critérios de inclusão. As variáveis de
estudo foram: o desempenho operacional da equipe de enfermagem na realização de procedimentos
na UTI, as medidas de eficiência e de eficácia e a influência da taxa diária de ocupação dos leitos e o
turno de trabalho da equipe sobre o desempenho. A coleta de dados foi realizada no período de junho
a outubro de 2004. Os dados sobre eficiência e eficácia foram descritos em seus valores absolutos e
percentuais e a análise estatística destes expressa em médias, medianas, desvios padrão, valores
mínimos e máximos. Para comparar as médias entre os turnos foram utilizados modelos de Análise
de Variância com medidas repetidas e o Teste t pareado. No intervalo de confiança optou-se por um
nível de significância de 0,05 ou 0,01. Os resultados demonstraram que o critério de eficiência como
indicador na avaliação do desempenho operacional da equipe de enfermagem na UTI apontou que as
variações de quantidade foram significantemente diferentes de zero em todos os turnos. Já, na
variação de valor, a diferença foi significativa apenas no período da tarde. Quanto ao critério de
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eficácia não se pode afirmar ineficácia do procedimento a partir dos resultados obtidos. Não houve
correlação entre a taxa diária de ocupação dos leitos da UTI e as variáveis estudadas. Quanto à
influência dos turnos de trabalho da equipe de enfermagem na UTI, a quantidade de procedimentos
não realizados foi, em média, menor no turno da tarde. A correlação entre os critérios de eficiência e
eficácia não existiu, uma vez que os coeficientes foram baixos e estatisticamente iguais a zero. Com
base nestes resultados pode-se concluir que, tão importante quanto a capacitação dos recursos
humanos e a provisão dos meios materiais necessários, é a definição de um fluxo contínuo de
informações que permita aos gestores dispor de dados consistentes indispensáveis à elaboração do
planejamento como referencial básico para as ações de controle.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4962
GESTEIRA, Solange Maria dos Anjos. Assistência prestada à mulher em processo de aborto
provocado: o discurso das mulheres e das profissionais de enfermagem. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2006. 229 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de
RESUMO: O presente estudo se propôs através da abordagem metodológica qualitativa, por meio do
estudo de caso, analisar o discurso das mulheres em processo de aborto provocado e das
profissionais da equipe de enfermagem com relação à assistência recebida e prestada
respectivamente. Para este estudo, contamos com a participação de quatorze mulheres em processo
de aborto provocado e 9 profissionais da equipe de enfermagem, sendo 5 enfermeiras e 4 auxiliares.
A coleta do material foi realizada por meio da observação não participante, da entrevista com roteiro
semi-estruturado com as mulheres e do grupo focal com as profissionais de enfermagem. A
organização e análise do material foram realizadas por meio do Discurso do Sujeito Coletivo de
Lefevre, que busca a fala do social a partir da identificação das Idéias Centrais e Expressões-Chave
presentes nos discursos individuais das entrevistas realizadas com as mulheres, disso emergindo
vinte e sete Idéias Centrais e seus respectivos discursos. Os dados obtidos com os Grupos Focais,
realizados com as enfermeiras e auxiliares de enfermagem, foram analisados por meio da técnica de
análise de conteúdo de Bardin, quando emergiram 4 temas: percepções sobre o aborto provocado;
percepções sobre a mulher que provoca aborto; relação entre profissional e cliente e assistência à
mulher que provoca aborto. Os resultados evidenciaram que a forma como as mulheres e as
profissionais de enfermagem percebem a assistência ao aborto provocado não diverge com relação a
considerar o aborto como crime, pecado e a assistência como discriminatória.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4963
MODESTO, Ana Paula. O cuidado cultural do idoso renal crônico em tratamento hemodialítico.
Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo vivenciar a trajetória do
cuidado cultural “com” o paciente idoso renal crônico em tratamento hemodialítico. O estudo foi
baseado na Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural de Leininger (1991) e na metodologia da
Pesquisa Convergente Assistencial (PCA) proposta por Trentini e Paim (1999, 2004). O marco
conceitual fundamentou-se em minhas crenças e em alguns pressupostos de Leininger e em seus
conceitos de cultura, cuidado, ser humano, saúde, enfermagem e ambiente. Os participantes deste
estudo foram cinco idosos renais crônicos em tratamento hemodialítico em uma unidade de
hemodiálise na cidade de Curitiba, PR. O estudo foi desenvolvido, no período de agosto a novembro
de 2005, em dois cenários: na clínica de hemodiálise e no domicílio dos idosos envolvidos na
pesquisa. Para nortear o estudo, percorri os quatro Momentos do Cuidado Cultural proposto por
Lenardt (1996): a aproximação do idoso participante; demonstração de competências: técnicocientífica e socioafetiva; conhecimento mútuo de enfermeira, idoso e familiares, e conhecimento do
ambiente familiar. Para a coleta de informações foram elaborados três instrumentos de apoio,
baseados na Teoria Cultural do Cuidado e no modelo do Sol Nascente. Como técnica de obtenção
das informações, utilizei a entrevista semi-estruturada a que procedi enquanto realizava as ações de
cuidado na unidade de hemodiálise e durante as visitas domiciliares. Para a ordenação e análise dos
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discursos, utilizei a proposição metodológica de Lefèvre e Lefèvre (2003), denominada Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC). O primeiro momento do estudo, marcado pela avaliação do prontuário,
resultou em fatores que levam à identificação do idoso e das informações referentes ao tratamento
hemodialítico. O segundo momento, realizado em visita domiciliar, resultou numa análise subjetiva
dos hábitos e na observação do modo de vida do idoso. O terceiro momento, realizado na clínica de
hemodiálise, resultou na análise dos fatores de visão de mundo do idoso sob os aspectos
tecnológicos, religiosos e filosóficos, sociais e de parentesco, econômicos, políticos, legais e
educacionais. As ações de enfermagem foram elaboradas a partir das três modalidades preconizadas
por Leininger (1991) para guiar as intervenções de enfermagem: preservação, negociação e
repadronização das crenças ou práticas de cuidado. A partir desse estudo, e com base nos discursos
dos idosos participantes, foram analisados os conceitos de ser humano, saúde, doença, enfermagem
e cultura. As informações coletadas por meio de PCA apontaram a visita domiciliar ao idoso em
tratamento hemodialítico como o cenário mais profícuo para obter as informações e traduzi-las em
cuidado cultural.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/4516/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Mestrado%20Ana%20Pa
ula%20Modesto.pdf
Nº de Classificação: 4964
MAAS, Tânia. O processo de transição do ser adolescente hospitalizado com doença crônica
sob a ótica da enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2006. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: Este estudo tem como objeto a transição de saúde-doença do ser adolescente
hospitalizado com doença crônica. Surgiu das inquietações da experiência profissional como
enfermeira na área. Objetivou compreender as significações expressas pelo ser adolescente
hospitalizado com doença crônica ao vivenciar o processo de transição saúde-doença ao mesmo
tempo em que é cuidado; traçar um modelo conceitual de cuidado transicional de enfermagem ao ser
adolescente hospitalizado com doença crônica diante da transição de saúde-doença vivenciada.
Adotou-se como referencial teórico a teoria de enfermagem de Roy. A metodologia utilizada foi
qualitativa através do método de pesquisa-cuidado. O procedimento utilizado para a coleta das
informações foi de entrevista semi -estruturada gravada e o referencial adotado para a análise dos
depoimentos foi o fenomenológico percorrendo as etapas propostas por Giorgi (2004). Os sujeitos do
estudo foram dezesseis adolescentes hospitalizados com doença crônica em um hospital infantil de
grande porte de Curitiba. Foi possível apreender pelas unidades de significado três categorias das
descrições: A autopercepção diante da vulnerabilidade e construção da fase adolescente; a
integridade afetiva e relações significativas que envolvem o ser adolescente hospitalizado com
doença crônica; a adaptação à transição de saúde-doença como mobilizadora da integridade social.
Os resultados indicam que para o adolescente, a hospitalização acresce a necessidade de adaptar-se
ao processo de transição de saúde-doença, evento que pelo significado pode trazer-lhe angústias e
conseqüentes comportamentos inefetivos. A vivência do ser adolescente hospitalizado com doença
crônica a partir de sua visão de mundo desvela a compreensão de que o cuidado de enfermagem
deve ser expressivo, sensível e aproximado da singularidade desta vivência. Assim, o agir
profissional torna-se presente diante destes significados distintos, valorizando a essência indivisível
do ser adolescente com doença crônica, favorecendo desta forma suas possibilidades adaptativas.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/3764/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20TANIA%20MAAS.pdf
Nº de Classificação: 4965
OLINISKI, Samantha Reikdal. A relação entre o cuidado de si dos profissionais de saúde e seu
ambiente de trabalho: um enfoque nas interações humanas. Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
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RESUMO: O ambiente de trabalho, além de ser espaço físico e estrutural, é principalmente local de
interações. Enquanto seres humanos somos compostos por duas interfaces: a individual e a coletiva.
A individual está relacionada àquilo que nos é próprio e nos distingue dos outros, e a coletiva diz
respeito à interdependência dos seres humanos. O cuidado de si engloba essas duas dimensões e se
expressa na forma como os seres humanos se relacionam consigo mesmos e uns com os outros em
suas interações diárias. Desse modo, o objetivo deste estudo foi compreender a relação entre o
cuidado de si dos profissionais de saúde e o ambiente de trabalho. A abordagem metodológica foi
qualitativa e descritiva; utilizou os passos preconizados pela Teoria Fundamentada nos Dados para a
interpretação dos dados. O local do estudo foi uma Unidade de Terapia Intensiva e os sujeitos foram
os profissionais de saúde pertencentes a essa equipe: enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem, médicos, fisioterapeuta e nutricionista. A coleta de dados foi realizada por meio de
entrevista semi-estruturada e observação não-participante. Com a análise dos dados foi possível
apreender aspectos convergentes entre o cuidado de si e o ambiente de trabalho e perceber uma
íntima relação entre eles. Conclui-se que o ambiente de trabalho em saúde é ambíguo e permite ao
mesmo tempo o cuidado e o não-cuidado de seus profissionais, o que depende dos elementos
envolvidos na relação. Por um lado, a estrutura e organização do ambiente não provêem os recursos
necessários para que os profissionais se sintam cuidados; por outro, as relações humanas e
interpessoais permitem que experimentem conforto, bem-estar, realização e valorização no âmbito
profissional e pessoal. Sugere-se que os elementos relacionados ao não-cuidado sejam contornados
por meio de modificações institucionais e um posicionamento ativo dos profissionais. Além disso,
devem ser valorizados e potenciados os aspectos positivos relacionados ao cuidado e ao ambiente,
para que os locais de trabalho em saúde possam constituir ambientes de cuidado para seus
profissionais e clientes, possibilitando que as relações sejam harmônicas, enriquecedoras e pautadas
nos valores humanos básicos.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/4729/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Samantha%20Reikdal%
20Oliniski.pdf (Dissertação)
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/4729/2/Capa%20e%20pre%20textuais%20disserta%c3%a7%c3
%a3o%20Samantha%20R%20Oliniski.pdf (Capa)
Nº de Classificação: 4966
MARIOTTI, Simone Rauchbach. O perfil e as representações de mulheres com alterações do
Papanicolaou. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
CARVALHO, Denise Siqueira de
RESUMO: O exame Papanicolaou é realizado no Brasil desde 1946, para a detecção precoce do
câncer de colo de útero. É um exame de baixo custo e possibilita o tratamento da doença em
estágios iniciais, o que impede o seu desenvolvimento em quase 100% dos casos. Apesar dessas
afirmações, existe uma lacuna entre a cobertura dos exames realizados nas unidades de saúde e a
mortalidade por câncer. Poucos estudos descrevem a situação da prevenção a partir da realização do
exame, ou como as mulheres compreendem o resultado e seguem o tratamento. Os objetivos desse
trabalho foram: identificar o perfil das mulheres com alteração no exame Papanicolaou e conhecer
suas representações. A natureza da investigação foi qualiquantitativa. Após a aprovação pelo Comitê
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Paraná, foram coletados os dados de 97 prontuários das mulheres em tratamento na Unidade de
Internação do Serviço de Ginecologia no ano de 2004 e destes foram realizadas 10 entrevistas. Os
sujeitos do estudo apresentavam idades de 15 a 76 anos. A maioria apresentou o início da vida
sexual precoce entre 13 e 19 anos com várias gestações e partos e baixa escolaridade. Foram
identificadas 4 categorias de representação: invasão do corpo, o despertar da consciência, animal
silencioso e o guardião da vida. Observou-se que o exame Papanicolaou não era freqüente para elas,
que referiram vergonha ao fazê-lo e desconhecimento quanto à sua importância. Após receberem o
resultado e esclarecimentos do profissional de saúde, admitiram descuido com seu corpo e culpa ao
colocarem o trabalho e a família como prioridades, pois buscaram o médico somente quando se
viram impedidas de trabalhar frente aos sinais e sintomas de adoecimento. Verificou-se falta de
informação e dificuldade em aceitar o profissional do sexo masculino no procedimento do exame. O
intervalo de tempo entre a realização do exame e o tratamento demorou de um a seis meses para a
maioria das mulheres. Observou-se que muito se tem a fazer pela saúde das mulheres,
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especificamente na prevenção do câncer de colo de útero, nos aspectos educativo e operacional,
facilitando o acesso aos serviços. Para tanto, recomenda-se que os profissionais da saúde sejam
sensibilizados quanto à dimensão subjetiva do câncer e dos procedimentos que envolvem a
prevenção, no que diz respeito à mulher na sua singularidade, nas suas representações, que as
mobilizam ou não no cuidado de si.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/3765/1/disserta%c3%a7%c3%a3o%20com%20duas%20partes
%20juntas.pdf
Nº de Classificação: 4967
FUNCHAL, Eduardo. O verso e o reverso do corpo fumante: conflitos vivenciados. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
POLAK, Ymiracy Nascimento de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso de iluminação fenomenológica que teve como objetivo
compreender o conflito vivenciado pelo corpo fumante frente ao desejo ou a necessidade da
supressão do uso de cigarros e a vontade de permanecer fumando. O estudo foi desenvolvido com
sete corpos fumantes inscritos voluntariamente no programa Vida sem Cigarro da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) de Curitiba. O estudo foi apoiado no
referencial teórico que preconiza três momentos de cuidar, a percepção, a construção do novo
conhecimento e a implementação das ações de enfermagem. Foi acrescido aos mesmos, o modelo
de atendimento ao tabagista preconizado pelo Ministério da Saúde. Na compreensão do fenômeno,
foram desveladas três categorias: o rito de passagem; carência afetiva e insegurança e medo do vira-ser. Constatou-se que a adaptação do modelo de atendimento preconizado pelo Ministério da
Saúde, na CASSI, aliado ao referencial de cuidado, proporcionou crescimento e enriquecimento
profissional, possibilitando ajudar os corpos fumantes a vivenciarem o momento existencial conflitante
entre o desejo de parar e a vontade de continuar fumando, resultando em uma nova prática de
cuidado que alia incentivo à mudança pró-ativa pela motivação ao processo filosófico de reflexão e
interação.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/4125/1/o%20verso%20e%20o%20reverso%20do%20corpo%20
fumante.pdf
Nº de Classificação: 4968
ALBUQUERQUE, Lêda Maria. Percepção das enfermeiras acerca da utilização da base CIPESC®
na consulta de enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da
Saúde, 2006. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Denise Siqueira de
MEIER, Marineli Joaquim
RESUMO: Trata-se de um estudo centrado no objetivo de conhecer a percepção das enfermeiras
acerca do uso da Nomenclatura de diagnósticos e intervenções de Enfermagem, desenvolvida com
base na CIPESC® (Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva) e
implantada na consulta de enfermagem informatizada da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.
Utiliza como referencia teórica, estudos sobre os Sistemas de Classificação em Enfermagem,
perpassando pela Metodologia da Assistência em Enfermagem e a Avaliação. Caracteriza-se como
um estudo de abordagem metodológica quantitativa, utilizando-se de questionário para a coleta dos
dados, aplicados a cento e uma enfermeiras que atuam na assistência, em diferentes Unidades de
Saúde dos nove Distritos Sanitários do município. Processaram-se os dados com apoio do programa
Epi-Info, o que possibilitou a identificação dos seguintes resultados: das enfermeiras participantes
98% realizam consulta de enfermagem; em média o tempo dedicado à realização da consulta de
enfermagem constituiu-se de 3,3 períodos semanais; 94,1% referem utilizar o sistema informatizado
com facilidade. Dificuldades apontadas: 77,2% mencionam que o sistema - lento; 77,2% sugerem
maior integração das telas; 84,2% referiram múltiplas interrupções da consulta de enfermagem pela
equipe. Facilidades: a nomenclatura favorece o raciocínio clínico: 94,1%; a nomenclatura possibilita
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maior autonomia da enfermeira: 93,1%; a existência de diagnósticos múltiplos e variados no sistema
facilita a utilização da nomenclatura: 86,1%; a entrega das intervenções para o usuário, por escrito,
valoriza a consulta perante a comunidade: 98%. Estes, dentre outros resultados permitem afirmar
que, apesar das enfermeiras elencarem empecilhos, a nomenclatura de enfermagem vem sendo
utilizada com resultados animadores contribuindo para a qualidade da assistência, visibilidade do
trabalho da enfermeira e consolidação da prática da consulta de enfermagem na instituição.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/6676/1/Albuquerque%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf
Nº de Classificação: 4969
MUNHOZ, Florence Jussara Scremin. Vivência e expectativas da paternidade, pelo adolescente,
sob a ótica da enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2006. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: Este estudo teve por objetivo compreender o que significa para o adolescente que vivencia
a gravidez de sua companheira, ter gerado um filho e assumir o papel de pai. Participaram seis
adolescentes, futuros pais, de 17 a 19 anos, pertencentes a área de abrangência de uma Unidade de
Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, cuja maior parte da população é de baixa renda.
Considerando o objeto de estudo foi utilizada a metodologia qualitativa - pesquisa social, descrita por
Minayo. Empregou-se a entrevista semi-estruturada para a coleta dos depoimentos, os quais foram
analisados à luz da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Na análise forem identificadas
seis unidades de registro: a relação pregressa do adolescente com a companheira; entre o cuidado e
o descuido no planejamento da gravidez; sentimentos vividos diante da confirmação da gravidez; o
“dar-se conta” da existência do bebê; o “ter que ter” responsabilidade; antevendo o exercício do papel
de pai e suas unidades de contexto. Os resultados do estudo revelam que a vivência da gravidez pelo
adolescente, apesar de ter ocorrido sem planejamento, transforma-se como uma experiência positiva,
repleta de emoções, medos e expectativas. Ter gerado o filho leva os adolescentes a sentirem-se
mais responsáveis e apontarem mudanças em seu modo de ser e de viver. Expressam grande
preocupação com o futuro, em especial em prover e manter a família. Em relação ao papel de pai
possuem expectativas positivas e desejam ser diferente de seus genitores quanto à afetividade e
participação ativa na vida do filho, compartilhando o cuidado com a companheira, como trocar fraldas,
alimentar, dar banho, entre outros. Conclui-se que é necessário e fundamental que os profissionais
de saúde, principalmente o enfermeiro, apóiem e incluam o adolescente, futuro pai, na assistência
pré-natal prestada a sua companheira. Neste processo os enfermeiros devem implantar ações
visando assistir/cuidar do adolescente, minimizando suas dúvidas, anseios e medos, contribuindo e
apoiando-o para exercer seu novo papel com tranqüilidade e segurança.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/6675/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_pos_defesa_20061113.pdf
Nº de Classificação: 4970
MARCON, Patricia Maria. O processo de tomada de decisão do enfermeiro no cenário
administrativo. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIER, Marineli Joaquim
WOLFF, Lillian Daisy Gonçalves
RESUMO: Este estudo, caracterizado como uma pesquisa aplicada, qualitativa e descritiva, teve
como objetivo descrever e analisar a estrutura do processo de Tomada de Decisão do Enfermeiro no
exercício das funções administrativas desenvolvidas em unidades de terapia intensiva. A pesquisa
ocorreu em uma instituição hospitalar, de grande porte, no município de Curitiba, cuja população
abordada foram os Enfermeiros com cargo administrativo. A fim de subsidiar as reflexões foi
construído um referencial teórico estruturado nos seguintes temas: Processo de Trabalho; Teorias
Administrativas e a Enfermagem; e Processo de Tomada de Decisão. Para a coleta de dados, foram
utilizadas as técnicas de observação não-participante e entrevista semi-estruturada. Os dados foram
sistematizados e analisados seguindo a proposta de Análise de Conteúdo, que resultou na definição
de cinco categorias: Processo de Tomada de Decisão como função administrativa; Tipos de
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Decisões; Elementos que influenciam a tomada de decisão; Participação no processo decisório; e
Etapas para uma decisão. A partir da análise foi possível definir uma estrutura par a o Processo de
Tomada de Decisão, o qual se caracterizou como uma atividade administrativa, que perpassa o
ambiente de trabalho e acompanha o indivíduo, por meio da reflexão, até a resolução; entendido
como responsabilidade do Enfermeiro, desvinculado de ser apenas solução de problemas, constituído
de decisões programadas e não programadas, que estabelecem grau de complexidade , previsão de
tempo e prioridade para as decisões. Identificou-se ainda, que o processo decisório é influenciado por
aspectos individuais, nível de conhecimento, características institucionais, desenvolvimento intuitivo e
ético. Foi possível pontuar quatro etapas a serem seguidas para se atingir uma decisão: análise da
situação; elaboração e avaliação das alternativas; implementação e seu monitoramento. Esta
estrutura do Processo de Tomada de Decisão é singular, uma vez que representa a visão deste
grupo de Enfermeiros. Ao referir -se aos desafios deste trabalho, menciona -se a construção do
referencial teórico como resultado de uma busca bibliográfica abrangente e multidisciplinar, visto a
escassez de uma compilação das diversas abordagens do tema . Compreende-se que este
referencial teórico, assim como os resultados encontrados, contribuirão para o desenvolvimento de
outras pesquisas, considerando a atualidade do tema, sua complexidade e sua contribuição para o
aprimoramento de competências profissionais, na área da saúde, Enfermagem e Administração.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/6337/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O_FINAL_-_Patricia.pdf
Nº de Classificação: 4971
ALBINI, Leomar. A sujeição do corpo exaurido da enfermeira na sociedade contemporânea.
Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
RESUMO: A mulher sempre esteve ligada ao trabalho e à maternidade. Historicamente, no início da
humanidade permanecia no mundo privado para preservar a espécie. Sua saída para o mundo
público, no que diz respeito ao trabalho ocorreu por meio de profissões consideradas femininas como
a enfermagem e isso fez com que acumulasse as funções de mãe, cuidadora do lar e profissional.
Este panorama se torna mais complexo, quando associado à necessidade de desempenhar
atividades em dois empregos. Diante do exposto, esta pesquisa fenomenológica tem como objetivo
compreender como o corpo feminino se percebe ao vivenciar a experiência do ser mulher, mãe e
enfermeira. O estudo obedeceu os princípios éticos de pesquisa e foi realizado em um Hospital de
Ensino Público de Curitiba, no período de junho de 2005 a março de 2006, mediante entrevista semiestruturada realizada com sete enfermeiras, que possuíam filhos e dois vínculos empregatícios. Da
análise dos discursos emergiram dois grandes temas ou categorias: o desafio de ser mãe e mulher
ao assumir múltiplos papéis; a exploração e alienação do corpo levando à exaustão. Os discursos
expressam a dificuldade das enfermeiras assumirem outras funções junto a Órgãos de classe,
administração da instituição, em virtude da sobrecarga de trabalho e da exaustão a que estão
submetidas. A jornada doméstica apesar de desejada transforma-se em uma via crucis para a
enfermeira, pois exige total entrega, o que leva este corpo a esquecer de si, deixando o corpo mulher
preterido e com culpa pela delegação das atividades maternas.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/6677/1/disserta%c3%a7%c3%a3o%20pdf.pdf
Nº de Classificação: 4972
TAUBE, Samanta Andrine Marschall. O processo de trabalho da enfermeira na central de material
e esterilização: uma perspectiva tecnológica aos instrumentos. Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 220 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIER, Marineli Joaquim
RESUMO: Estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo, que teve como objetivo descrever a
percepção de enfermeiras acerca dos elementos do seu processo de trabalho na Central de Material
e Esterilização. A fim de subsidiar as reflexões foi construído um referencial teórico alicerçado nos
temas: processo de trabalho; Central de Material e Esterilização (CME) e tecnologia. A amostra foi
composta por quinze enfermeiras que haviam atuado, estavam atuando na CME e docentes da área,
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com experiência superior a um ano nesta. As enfermeiras pertenciam a instituições de saúde da
cidade de Curitiba - PR dentre elas hospitais, clínicas, empresas de esterilização e instituições de
ensino superior, que foram selecionados intencionalmente. Para a coleta de dados, utilizou-se a
entrevista semi-estruturada (quinze sujeitos) e o grupo focal (sete integrantes). Os dados foram
analisados segundo a proposta de Análise de Conteúdo, e resultaram na definição de cinco
categorias: caracterização dos objetos de trabalho da enfermeira na CME; instrumentos necessários
para o desenvolvimento do trabalho da enfermeira na CME; a enfermeira da CME e a definição da
finalidade do seu trabalho; determinantes/condicionantes do processo de trabalho da enfermeira na
CME; o processo de trabalho da enfermeira da CME no grupo focal. A partir da analise dos dados, foi
possível perceber e refletir os elementos do processo de trabalho da enfermeira na CME: os objetos
são os materiais odonto-médico-hospitalares e a equipe de trabalho; os instrumentos referem-se às
tecnologias gerenciais, de cuidado e de ensino e pesquisa; e a finalidade está na qualidade do
serviço e da equipe para o cuidado indireto ao paciente. Caracterizam-se como interdependentes e
complementares ao processo de trabalho em saúde e influenciados por determinantes/condicionantes
do contexto social, histórico, econômico e político. Em seu processo de trabalho, a profissional tem
possibilidade de atuar em diferentes dimensões práticas: “gerenciar”, “cuidar”, “ensinar” e “pesquisar”
de modo articulado ou não. Indicou-se, ainda, que em sua trajetória profissional, se apropria e recria
os elementos do seu processo com vistas a atender particularidades de sua prática e que, por este
motivo, as funções que desempenha na CME são peculiares. Os dados também sugerem
modificações às funções da enfermeira e a observação da importância de sua exclusividade na
coordenação desse setor. Os desafios e contribuições do estudo são pontuados na complexidade do
tema e do referencial teórico, e na profundidade da discussão proporcionada pelo grupo focal.
Compreende-se que a prática profissional exige da enfermeira um conjunto de conhecimentos
empíricos, científicos e tecnológicos para acompanhar as inovações das organizações de saúde que,
conseqüentemente, refletem nos seu processo de trabalho e em sua maneira de ser, pensar e agir. A
partir da percepção e reflexão dos elementos de seu processo de trabalho, a enfermeira poderá
desenvolver ações condizentes às necessidades de seu setor de atuação, qualificar o seu saber-fazer
e, assim, proporcionar visibilidade e autonomia ao seu trabalho.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/7698/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O.pdf
Nº de Classificação: 4973
RODRIGUES, Juliana. A representação do docente sobre a formação do enfermeiro. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: O ensino de enfermagem desde o final do século XX, até a atualidade vem se modificando
para atender tanto às exigências da legislação vigente, como às do mundo do trabalho. Esse contexto
acarreta mudanças na postura docente em relação a sua contribuição para a formação do enfermeiro,
e, da mesma maneira, nas suas representações frente ao egresso. Assim, esta pesquisa de natureza
qualitativa, norteada pelo referencial teórico das representações sociais, tem como objetivos
identificar a representação e descrever o significado da contribuição do docente para a formação do
enfermeiro. O suporte teórico da pesquisa constou da revisão de literatura sobre o ensino e a prática
docente de enfermagem no Brasil, sua relação com as políticas públicas de saúde e as temáticas do
currículo e das competências docentes necessárias para mediar e facilitar a formação do enfermeiro.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Setor de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Paraná. Teve como sujeitos 22 enfermeiros docentes do curso de graduação em
enfermagem de duas instituições de ensino superior da cidade de Curitiba. A coleta de dados ocorreu
por meio de entrevistas semi-estruturadas, gravadas e posteriormente transcritas. Os dados foram
analisados pela técnica da Análise de Conteúdo. Desta análise, emergiram dois grandes temas: A
representação do perfil do enfermeiro formado pela instituição que possibilitou a composição de três
categorias: enfermeiro crítico-reflexivo, enfermeiro humanista, enfermeiro autônomo; e o segundo, A
representação do docente sobre a sua contribuição para a formação do enfermeiro, que por sua vez
permitiu a identificação das categorias: da capacitação docente e a da inserção política e profissional
do docente. Constatamos que existe uma semelhança das características nos discursos dos sujeitos.
Entendemos que há clareza e compreensão dos docentes em relação ao que preconiza a legislação
do ensino de enfermagem e consideramos que estas falas caracterizam “o discurso do final do século
XX”. Verificamos que há consenso nas representações dos docentes quanto à formação de
enfermeiros autônomos, com capacidade de buscar o conhecimento e transformar a realidade na
qual estão inseridos. A identificação do papel dos docentes, na formação, é marcada pela sua
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inserção nas instituições de ensino superior, sua competência política e o modelo de atuação na
prática a que estão ligados. Consideramos que a representação dos docentes sobre a formação do
enfermeiro afasta-os cada vez mais do paradigma tradicional aproximando-os do paradigma
emergente.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/8459/1/disserta%20juliana%20rodrigues.pdf
Nº de Classificação: 4974
GERONDO, Vanessa Luz dos Santos. As avós idosas cuidadoras dos netos hospitalizados.
Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de abordagem etnográfica focada que tem
como objetivo geral interpretar o significado de ser avó idosa cuidadora do neto hospitalizado. As
avós foram informantes-chave e a equipe de enfermagem informantes-gerais. A coleta de dados
ocorreu no período de agosto a outubro de 2006. O estudo teve como cenário uma instituição
hospitalar pediátrica de grande porte na cidade de Curitiba-PR, foi embasado na etnoenfermagem
proposta por Leininger (1991). A coleta dos dados foi realizada por meio do modelo de
observaçãoparticipação- reflexão (OPR) proposto por Leininger (1991) e entrevistas etnográficas
individuais de acordo com Spradley (1980), com vinte avós idosas cuidadoras acompanhantes dos
netos hospitalizados. Para a ordenação e análise dos discursos foi utilizada a proposição
metodológica de Spradley (1979), no estabelecimento dos domínios culturais e taxonomias. Das
análises etnográficas surgiram cinco domínios culturais: 1) ser avó cuidadora significa proteger o
neto: As avós demonstram intensa felicidade em cuidar do neto, um amor incomensurável, sem
limites, apóiam a mãe ou assumem o neto legalmente. O nascimento do neto traz mudanças à vida
das avós, ele preenche sua vida e, quando doentes, a mudança é mais intensa, sofrem junto à
criança. No hospital defendem, protegem o neto, aprendem os procedimentos de cuidado e, quando
conhecedoras exigem mais. Em casa dão continuidade, agendam os horários das medicações e
realizam as técnicas aprendidas de acordo com a patologia de cada neto 2) o apoio à mãe: razão
para cuidar do neto hospitalizado. As avós dividem a responsabilidade com a mãe: adolescente,
aquela com dificuldade em assumir a criança após o nascimento do filho, mãe que trabalha fora, mãe
separada; 3) educação do neto em família: as avós são fontes simbólicas de transmissão de valores.
As avós transmitem ao neto experiências, são propagadoras da cultura familiar, conquistam o neto,
são contra a punição e excesso de agrado, reconhecem a autoridade dos pais; 4) crenças
terapêuticas e religiosas: fontes simbólicas de apoio à avó cuidadora: as avós utilizam-se do setor
popular e folclórico para cuidar dos netos, apóiam-se também em significantes religiosos, mas
acreditam nos profissionais de saúde referente ao cuidado da criança; 5) a responsabilidade da avó
diante das incapacidades da genitora em cuidar do neto. Da análise temática emergiu o tema: “o
cuidado amoroso das avós junto aos netos hospitalizados: do sagrado ao profano, do imanente ao
transcendente”, alicerçado no pensamento de Leonardo Boff (2000) e Mircéia Eliade (1992),
desenvolvido após profundo contato com os dados coletados e estabelecimento das relações com os
domínios. Demonstra o intenso cuidado amoroso das avós para com os netos hospitalizados,
sentimento este inexplicável para elas, configura-se como aquele que ultrapassa o limite do imanente
do ser humano. As avós são consideradas seres de imanência (sagrado) e de transcendência
(profano), imanentes devido à sua limitação, seu enraizamento, sua corporeidade, suas ligações à
família; são características oriundas desde o seu nascimento. No decorrer de sua vida ela descobre o
seu potencial de transcender, diminui sua dimensão “galinha” (imanência) para atingir a de “águia”
(transcendência), de acordo com as metáforas utilizadas por Leonardo Boff. Já os antropólogos na
linha simbólica colocam o sagrado e o profano como categorias utilizadas para analisar símbolos
sociais. O sagrado seria anormal, especial, do outro mundo, real e tabu. O profano seria normal,
quotidiano, deste mundo, plebeu e permitido. Quando o sagrado toca o profano, este se sacraliza. Em
cada experiência de sua vida incrementa e adapta sua dimensão transcendente e, quando avó ela
atinge o auge, está pronta para transcender no cuidado amoroso com o neto. A avó rompe todos os
limites, recusa-se em aceitar a doença da criança, questiona, preocupa, cuida. Elas são seres de
prostest-ação, não aceitam negligências com o neto, apóiam a mãe na assistência, mas estão
sempre atentas, para que, se necessário, tomarem outras atitudes, como assumir legalmente o neto.
As avós, mesmo na terceira idade estão dispostas, superam barreiras, abrem caminhos, estão num
momento de ex-istência, projetam-se para fora, determinam o seu “estilo” de serem avós, estão
enamoradas pelo neto, passam horas ao seu lado, não medem sacrifícios, nunca o abandona.

Acesso ao texto integral:
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ARCOVERDE, Marcos Augusto Moraes. A percepção da sexualidade do corpo idoso. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
VELHO, Maria Tereza Campos
RESUMO: A sexualidade é a dimensão humana que está presente em toda a trajetória existencial e
pode ser vivenciada de diferentes maneiras em cada momento, manifestando-se mediante a
expressão do corpo. Todavia, é permeada de mitos e tabu, principalmente quando relacionada ao
idoso, porque a colocamos dentro de padrões que, às vezes, não são acessíveis ao seu vivido. Esta
pesquisa é qualitativa de abordagem fenomenológica e teve como objetivo perceber como o idoso
entende e vive sua sexualidade. Foi realizada no período de janeiro a junho de 2006 e os atores
foram 10 idosos com idade entre 61 e 83 anos - quatro do sexo feminino e seis do masculino. A
coleta dos discursos se deu mediante entrevista semiestruturada gravada em meio digital. A análise
dos discursos seguiu os momentos da trajetória fenomenológica: descrição, redução e compreensão
fenomenológica, e dela surgiram três temas: O outro como fonte de desejo, prazer e sentimentos;
Faces ocultas e o emergir da sexualidade e O reconhecimento da modificação da expressão da
sexualidade na terceira idade. Os discursos desvelaram a manifestação da sexualidade a partir da
relação de encontro entre os corpos viventes que se atraem, se percebem, se tocam. Assim,
estabelecem uma relação de troca e de parceria permeada pelo desejo, carinho, prazer, ternura e
amor que lhes permitem não estarem unicamente focados no ato sexual ou na procriação, mas
passam a vivenciá-la como possibilidade de prazer que alimenta a vida amorosa e afetiva do ser
humano. Os discursos também elucidaram que os idosos manifestam a sua sexualidade mediante a
prática de atividades de lazer como dançar, ouvir música, jogar tênis, sair para jantar, ir ao teatro,
visto que possibilitam o “estar com o outro” em espaços coletivos. Enfim, foi possível compreender
ainda que os idosos reconhecem as modificações que ocorrem no seu corpo como conseqüência do
processo de envelhecimento que afeta seu desempenho sexual. Embora não possuam o
conhecimento científico adequado de todas as alterações que acompanham o seu corpo, durante a
trajetória existencial, eles as reconhecem como fatores que apenas modificam a expressão da sua
sexualidade, o que não os impede de manifestá-la, pois o desejo e a libido permanecem. Esta
pesquisa apontou para as possibilidades da expressão da sexualidade na terceira idade que
transcende a concepção biológica e possibilita uma visão mais positiva, não apenas do processo de
envelhecimento, mas também da sexualidade dos idosos.
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ROEHRS, Hellen. As relações interpessoais entre professor e estudante adolescente
sustentadas no referencial da comunicação terapêutica: percepções dos professores. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2006. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com o método descritivo, desenvolvida no período de
2005 a 2006 em uma escola estadual de Curitiba. Teve como questão norteadora: Como os
professores percebem as relações interpessoais estabelecidas pelo estudante adolescente? Tendo
como objetivos: Apreender como o professor percebe as relações interpessoais que o estudante
adolescente estabelece consigo, com sua família e com a comunidade escolar e sensibilizar docentes
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para efetivas relações interpessoais com o estudante adolescente. Foram onze os participantes: dois
vices-diretores, seis coordenadores pedagógicos e três professores. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. A
obtenção dos dados foi mediante a estratégia de Discussão de Grupo, e analisados de acordo com a
proposta de Interpretação Qualitativa de Dados de Minayo, organizados nas seguintes categorias
temáticas: 1) Adolescência: transição para o mundo adulto; 2) Adolescer: busca da identidade como
ser humano; 3) Concepções e composição familiar: do passado à atualidade; 4) Família: papel e
funções; 5) A comunicação na relação interpessoal do professor e estudante. Os resultados
permitiram captar como os professores vêem, conhecem e compreendem aspectos da adolescência.
Em relação ao tema família, os professores reconheceram a importância da mesma para o
adolescente. Destacaram que uma comunicação efetiva no ambiente familiar contribui para diminuir
problemas comportamentais típicos do adolescente. Identificaram a existência dos diversos tipos de
constituição familiar dos alunos. Nas discussões sobre comunicação humana e terapêutica, os
professores identificaram o que é uma comunicação efetiva e mostraram-se preocupados em apontar
os entraves que surgiam nas suas relações com os alunos. Os docentes consideraram que possuem
um papel terapêutico, o que vai ao encontro dos pressupostos iniciais desta pesquisa, de que sua
relação com os estudantes, com características positivas, menos conflitiva e fornecedora de
confiança, é possível com conhecimento das transformações inerentes à fase da adolescência por
parte dos professores. Por outro lado à falta desse conhecimento dificulta um relacionamento
interpessoal capaz de promover o bem-estar e todos os outros benefícios inerentes a comunicação.
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CHRISTÓFORO, Berendina Bouwman. Cuidados de enfermagem realizados ao paciente
cirúrgico no período pré-operatório. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências
da Saúde, 2006. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Denise Siqueira de
RESUMO: Este estudo objetivou caracterizar os cuidados de enfermagem realizados no período préoperatório de cirurgias eletivas. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, com delineamento
transversal, classificada como descritiva. Foi realizada em unidades cirúrgicas de dois hospitais do
município de Ponta Grossa. A população foi selecionada por meio de amostra de conveniência e
constitui-se de 129 pacientes no período pré-operatório de cirurgias eletivas, na faixa etária de 18 a
70 anos, e 10 enfermeiros que atuam em unidades nas quais internam pacientes cirúrgicos no
período pré-operatório. Para coleta de dados, foi utilizada com os pacientes a entrevista estruturada,
e para a população de enfermeiros um questionário. Os resultados evidenciaram que 50 % (metade)
dos pacientes internaram no dia da realização da cirurgia, os cuidados realizados pela enfermagem
estão relacionados ao preparo físico do paciente, sendo que a maioria dos pacientes não recebeu
orientação em relação ao procedimento cirúrgico, e poucos receberam orientações sobre os
cuidados de enfermagem efetuados, portanto, tinham limitado conhecimento do motivo da realização
destes. Os cuidados que deixaram os pacientes constrangidos foram a colocação da camisola
cirúrgica, retirada de roupa íntima e prótese dentária. Os enfermeiros têm conhecimento da
importância da sistematização da assistência, da orientação pré-operatória, para prestar uma
assistência com qualidade, porém 90% referem que a prática não viabiliza a assistência de
enfermagem ideal, para 60% deles é devido à falta de profissionais, para 40% pelo grande número
de pacientes internados. Da mesma maneira, os profissionais têm conhecimento do motivo dos
cuidados realizados, porém autores referem que alguns destes ainda não possuem evidências
científicas. Em suma, entende-se que existem profissionais buscando continuamente o
aperfeiçoamento do processo de cuidar. Assim, com este estudo, espera-se que os enfermeiros
procurem o aprimoramento de sua prática, dedicando mais atenção ao paciente, utilizando a
sistematização da assistência de enfermagem como ferramenta para conseguir o planejamento de
cuidados individualizados para o paciente cirúrgico no período pré-operatório de acordo com cada
realidade.
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ALENCAR, Silvia Cristina Sprengel de. Doação de órgãos e tecidos: a vivência dos familiares de
crianças e adolescentes doadores. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da
Saúde, 2006. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: Este estudo teve como objetivo descrever a vivência dos familiares de crianças e
adolescentes doadores de órgãos e tecidos, durante esse processo. A metodologia utilizada foi a da
pesquisa qualitativa, tipo descritivo-exploratória. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada. Os sujeitos do estudo constituíram-se nos membros de seis famílias,
residentes em cidades do Estado do Paraná, que possibilitaram oito encontros para a realização de
entrevistas, das quais participaram quinze depoentes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. A técnica escolhida
para a análise dos dados e das informações, foi a análise temática, cuja base é dada por Minayo. Da
análise das informações emergiram quatro categorias: a criança e o adolescente pela ótica dos
familiares; a criança e o adolescente como foco do cuidado; vivência dos familiares no
desencadeamento do processo de doação de órgãos e tecidos e convívio familiar após a doação.
Foram confirmados os pressupostos de que os familiares optaram pela doação de órgãos e tecidos
considerando a possibilidade de continuidade da vida, tanto do doador como do receptor, o
sentimento de solidariedade e a manifestação em vida da criança ou adolescente favorável à doação.
Observou-se, também, que a diversidade e complexidade de fatores envolvidos no processo de
doação de órgãos e tecidos, como a condição clínica de morte encefálica, a tomada de decisão em
relação à doação, a demora existente no decorrer dos procedimentos de retirada de órgãos e tecidos,
a observação dos aspectos legais a serem cumpridos junto ao Instituto Médico Legal, a falta de
informações específicas e de apoio vivenciada pelos familiares em relação aos profissionais de
saúde, em um momento envolto por sentimentos e emoções, tornaram difícil o enfrentamento deste
processo.
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SOUZA, Janei Rabello de. A dimensão espiritual no cuidado de enfermagem: vivência do
estudante de graduação. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2006. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: Este trabalho trata de uma pesquisa exploratória e descritiva desenvolvida no período de
2005 a 2006 em Curitiba, com a questão norteadora: como os estudantes de graduação vivenciam o
cuidado de enfermagem na dimensão espiritual do ser humano. O objetivo foi conhecer como o
estudante da Graduação em Enfermagem vivencia o cuidado na dimensão espiritual do ser humano.
Participaram dessa investigação dez estudantes, do décimo período do curso de graduação em
enfermagem, de uma Universidade pública. Os dados foram obtidos mediante entrevista semiestruturada. O referencial teórico foi o de Viktor Frankl, o qual possibilita a compreensão de como o
homem convive com as situações de doença, dor, sofrimento e morte e os mecanismos de
sobrevivência que desenvolve no enfrentamento dessas adversidades. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. Os relatos dos
estudantes mostraram que eles perceberam as necessidades espirituais dos pacientes durante as
aulas teórico-práticas, estágios curriculares e estágios voluntários. Evidenciou-se que os
participantes, mesmo sem terem planejado, de um modo ou de outro, cuidam com enfoque na
dimensão espiritual principalmente nos momentos de crise. Relataram que se sentem despreparados
para prestar cuidado espiritual, pois a formação acadêmica pouco tem privilegiado aprofundamento
desses conhecimentos. Assim, torna-se necessário que os currículos de graduação de enfermagem
contemplem os conteúdos relativos à multidimensionalidade do ser humano, nos aspectos físico,
psicológica e espiritual e os aspectos relativos à morte e o morrer.
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MARTINS, Soriane Kieski. Diretrizes para a organização do atendimento domiciliar à saúde:
contribuições da enfermeira. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2006. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: Os objetivos deste estudo são identificar a realidade para a realização da organização do
atendimento domiciliar à saúde num distrito sanitário, segundo a perspectiva dos profissionais de
saúde, e estabelecer diretrizes para a organização do atendimento domiciliar à saúde. Trata-se,
portanto, de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, cuja coleta de dados
ocorreu em duas etapas, entre abril e julho de 2006. Na primeira, utilizou-se um instrumento com a
finalidade de levantar temas, os quais foram trabalhados na segunda etapa do estudo, que é grupo
focal. A amostra compôs-se por 24 profissionais de saúde de diferentes categorias, que atuam na
atenção básica de um distrito sanitário da Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná. Os dados foram
analisados segundo a proposta de categorização, pois as respostas fornecidas pelos participantes
foram variadas, o que facilitou a organização e o agrupamento dos temas, e resultou em dois temas
centrais: Retratando o cenário organizacional de ações em atendimento domiciliar à saúde, do qual
derivaram três categorias e cinco subcategorias, e Organização dos serviços para o Atendimento
domiciliar à saúde, que resultou em três categorias. O enfoque para a busca das diretrizes
organizacionais em ADS teve como finalidade fomentar um processo compatível com a literatura, a
legislação e sugestões, opiniões, posturas e atitudes de profissionais do serviço de saúde local, no
intuito de sustentar que experiências, anseios, expectativas tivessem coerência e aproximação com
as necessidades reais da população por eles atendidos. A elaboração de uma proposta normativa de
diretrizes ao ADS foi um desafio, uma jornada a partir de identificação e análise de problemas, a qual
revelou a necessidade dos gestores de conhecer a realidade vivenciada pelos profissionais de saúde,
para então agir nos fatores que interferem no ADS, de modo a repercutir na organização local e,
conseqüentemente, na realização do cuidado.
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validação de um discurso exterior às unidades de terapia intensiva
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4608
Avaliação da capacidade funcional pós-trauma em idosos
4811
Avaliação da descentralização da vigilância epidemiológica para a equipe de saúde da família
4500
Avaliação da efetividade de um material informativo para redução de estresse em familiares de
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca
4931
Avaliação da eficácia da estufa de Pasteur como equipamento esterilizante em consultórios
odontológicos do Distrito Central de Goiânia-GO
4539
Avaliação da esterilidade dos instrumentais laparoscópicos de uso único reprocessados após
contaminação artificial
4924
Avaliação da implementação do aconselhamento e diagnóstico do HIV no pré-natal
4481
Avaliação da intensidade e característica da dor no trabalho de parto e a ação do misoprostol
4831
Avaliação da manutenção da esterilidade de materiais molhados/úmidos após autoclavação e
armazenamento
4840
Avaliação da mortalidade materna no município de Governador Valadares 2002-2004
4562
Avaliação da qualidade de vida de pacientes onconlógicos em tratamento quimioterápico adjuvante
4833
Avaliação da qualidade de vida e controle da pressão arterial em hipertensos complicados e não
complicados
4844
Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em hemodiálise
4763
Avaliação da qualidade do infectômetro como instrumento de identificação de surtos de infecção
hospitalar
4555
Avaliação da qualidade do Programa de Controle de Infecção Hospitalar em hospitais públicos de
Salvador
4503
Avaliação da qualidade dos procedimentos de enfermagem - banho e curativo - segundo o grau de
dependência assistencial dos pacientes internados em um hospital universitário
4820
Avaliação do controle da qualidade do ar ambiente condicionado em salas de operação no município
de Goiânia-Goiás
4544
Avaliação do crescimento de crianças prematuras de muito baixo peso egressas da unidade de
internação neonatal
4486
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Avaliação do estado de ansiedade em pacientes submetidos a cirurgias eletivas sob regime
ambulatorial ou sob regime de internação
4782
Avaliação do Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama em Londrina-PR
4658
Avaliação dos portadores de transtornos alimentares: da doença a quê?...
4754
Avaliação normativa da implantação do método canguru na Maternidade Odete Valadares, Belo
Horizonte, Minas Gerais
4563
Avaliação psicológica de crianças obesas em um programa de atenção multiprofissional a obesidade
da Universidade de São Paulo - 2001 e 2002
4775
Avós idosas cuidadoras dos netos hospitalizados (As)
4974
Banco de leite humano: uma análise das diferenças entre as doadoras adultas e adolescentes, no
ano de 2004
4660
Biossegurança e responsabilidade profissional dos trabalhadores de enfermagem no manuseio de
quimioterápicos antineoplásicos sob a óptica da bioética
4693
Biossegurança em uma unidade de terapia intensiva: a percepção da equipe de enfermagem
4655
Busca de sintomáticos respiratórios para o controle da tuberculose nos municípios prioritários do
Estado de São Paulo (2005) (A)
4767
Caneta de bisturi elétrico de uso único: avaliação do alcance da esterilidade com vista ao reúso
4857
Capacidade preditiva da subescala nutrição da escala de Braden para avaliar o risco de
desenvolvimento de úlceras por pressão
4922
Capacitação do enfermeiro para o atendimento da parada cardiorrespiratória
4593
Características de pacientes após síndromes coronarianas agudas e fatores relacionados à adesão
ao tratamento
4892
Caracterização das infecções hospitalares ocorridas em um hospital de ensino do Norte do Paraná,
Brasil
4671
Caracterização dos fatores de risco para trombose venosa profunda em pacientes de uma unidade de
terapia intensiva
4935
CIPESC® Curitiba: proposta de uma ferramenta re-leitora da face coletiva do processo saúde-doença
4914
Cirurgia bariátrica: revisão sistemática e cuidados de enfermagem no pós-operatório
4906
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Cliente do "Grupo de Egressos" para a família: uma perspectiva para a enfermagem fundamentada
nas representações sociais (O)
4596
Cliente em investigação coronariana na unidade de emergência: o risco silencioso de um estilo de
vida e as implicações para cuidar em enfermagem (O)
4611
Combinação do índice de massa corporal e circunferência da cintura em mulheres e seus fatores
associados
4551
Competências e habilidades do enfermeiro no cuidado ao cuidador de idoso dependente
4488
Competências gerenciais do enfermeiro: relação entre as expectativas da instituição formadora e do
mercado de trabalho
4865
Competências para a gestão de unidades básicas de saúde: percepção do gestor
4856
Competências parentais no mundo contemporâneo como fator de proteção no desenvolvimento do
ser humano: um desafio para pais e profissionais (As)
4682
Comportamento das características definidoras dos diagnósticos de enfermagem medo e ansiedade
identificados no pré-operatório imediato de pacientes submetidos a cirurgias eletivas
4951
Comportamento e conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis em população com 50
anos e mais de idade
4665
Comportamentos de pessoas com hipertensão arterial: estudo fundamentado no modelo de crenças
em saúde
4479
Compreendendo a mulher com doença hipertensiva específica da gestação: uma abordagem
fenomenológica
4510
Compreendendo a problemática da violência doméstica contra crianças e adolescentes para a
promoção de novas possibilidades de cuidado
4741
Compreendendo mulheres gestantes/puérperas com HIV/AIDS: contribuições para a superação dos
déficits de autocuidado
4723
Compreendendo o ser da pessoa com câncer: suas posturas e possibilidades existenciais
4542
Comprometimentos organizacional e profissional de uma equipe de saúde de Arequipa-Perú
4828
Comunicação com mães de neonatos sob fototerapia: pressupostos humanísticos
4482
Comunicação entre a enfermagem e clientes em um centro de terapia intensiva com base na teoria
humanística de Paterson e Zderad
4727
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Comunicação entre mãe-filho em alojamento conjunto à luz dos fatores proxêmicos
4483
Comunicação no trabalho em equipe: perspectivas de profissionais inseridos no Programa Saúde da
Família (A)
4558
Concepções de clientes com câncer sobre a prática dialógica da enfermeira no contexto da
terapêutica quimioterápica antineoplásica: subsídios para o cuidado de enfermagem ambulatorial
4641
Concepções do cuidado de enfermagem: o saber/conhecimento dos alunos do ensino técnico em
enfermagem da ETESHDS/FAETEC
4625
Concepções sobre a saúde e doença: um estudo envolvendo usuárias de uma unidade do Programa
Saúde da Família
4668
Condição de saúde e apoio aos idosos em um Município do Estado de México
4751
Condições de vida e saúde de idosos com acidente vascular cerebral
4752
Conhecimento de enfermeiros de clínica médica e unidade de terapia intensiva de hospitais escola da
Região Centro-Oeste sobre medicamentos específicos
4794
Conhecimento de médicos(as) e enfermeiros(as) obstetras sobre mortalidade materna
4958
Conhecimento transversal da sexualidade: o pensamento e a tradução do discurso (O)
4471
Conhecimentos acerca de atividade física, saúde e ambiente dos trabalhadores das equipes do
Programa de Saúde da Família (Os)
4679
Conselho gestor na estratégia saúde da família: estudo de caso de Vargem Grande, Município de
Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, (2004-2006)
4612
Construção da integralidade a partir de práticas de equipes de saúde da família no pré-natal (A)
4946
Construção das práticas de integralidade no cotidiano de uma equipe de saúde da família (A)
4565
Construção de instrumento para a avaliação da acurácia diagnóstica
4926
Construção de instrumento para identificação da carga de trabalho da equipe de enfermagem em
unidades pediátricas
4897
Construção de um conjunto de dados essenciais de enfermagem na área da saúde ocupacional (A)
4955
Construção e testagem clínica de instrumento de coleta de dados para o idoso internado em um
hospital universitário
4690
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Construção moral do trabalhador de saúde como sujeito autônomo e ético (A)
4744
Construindo a mobilização com a equipe de saúde da família para a prevenção do acidente
doméstico infantil
4728
Consulta de enfermagem à luz da teoria de Paterson e Zderad: avaliação do significado para as
mulheres da prevenção do câncer do colo do útero (A)
4469
Contato precoce e amamentação em sala de parto na perspectiva da mulher
4770
Contribuição da prática interdisciplinar na construção de novas formas de organização do trabalho em
saúde (A)
4743
Contribuição da terapia comunitária para o enfrentamento das inquietações das gestantes (A)
4533
Controle da hipertensão arterial em unidades básicas de saúde na região oeste da cidade de São
Paulo
4842
Convivência de pessoas com trastornos mentais e seus familiares no contexto do domicílio (A)
4890
Coração e o lúdico: vivências corporais para um viver mais saudável de pessoas com problemas
cardiovasculares
4742
Corpo e significado: percepções do portador de diabetes mellitus tipo 2
4561
Cotidiano da mulher com HIV/Aids diante da (im)possibilidade de amamentar: um estudo na
perspectiva heideggeriana (O)
4651
Crenças de enfermeiros com cargo de chefia de um hospital universitário sobre os riscos
ocupacionais com material biológico
4834
Crenças de profissionais de centros de dor sobre dor crônica
4874
Crenças dos alunos de graduação em enfermagem sobre o cuidar do idoso
4885
Crenças e os valores sobre o tabagismo, atribuído por pacientes, cuidadores e profissionais de
saúde, no contexto do câncer de laringe (As)
4957
Crenças e valores dos auxiliares e técnicos de enfermagem frente à implantação do sistema de
gestão de qualidade: ISO 9001:2000 no Hospital do Câncer de São Paulo
4867
Criação do Distrito da Associação Brasileira de Enfermagem em Volta Redonda-RJ: 1953-1956 (A)
4654
Criança e seus familiares vivenciando o perioperatório (A)
4683
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Cuidado, trabalho e diálogo: as interações na construção da integralidade do cuidado ao recémnascido internado em UTI
4574
Cuidado à criança com dor pós-operatória: experiências de enfermeiras pediatras
4825
Cuidado ao familiar cuidador de portadores de transtornos de humor na rede básica de atenção à
saúde (O)
4710
Cuidado às famílias rurais, com base na teoria do desenvolvimento da família (O)
4695
Cuidado às mulheres no puerpério de alto risco: aplicando o modelo de cuidado de Carraro,
fundamentado em Florence Nightingale (O)
4725
Cuidado cultural do idoso renal crônico em tratamento hemodialítico (O)
4963
Cuidado da família ao idoso portador de doença crônica: análise do conceito na perspectiva da
família
4824
Cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva: contradições entre o discurso e a prática
profissional (O)
4701
Cuidado domiciliar: representação da família do cliente em relação ao(a) enfermeiro(a)
4597
Cuidado essencial humano: cuidadores não profissionais de saúde diante da prevenção da úlcera por
pressão em indivíduos com câncer avançado
4614
Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar para além das divergências e convergências
4740
Cuidado no processo do ser e do viver de uma equipe do Programa de Saúde da Família (O)
4692
Cuidador leigo na a prevenção da úlcera por pressão em idosos no domicílio (O)
4607
Cuidados de enfermagem realizados ao paciente cirúrgico no período pré-operatório
4977
Cuidando de pessoas com feridas infectadas: representações sociais da equipe de enfermagem
4514
Cuidar da enfermagem na unidade coronariana: um estudo de cunho etnometodológico sobre as
interações existentes entre os profissionais de enfermagem e o idoso (O)
4626
Curso de auxiliar de enfermagem no Brasil: criação e legalização (O)
4627
Da qualidade do cuidado ao controle de custos: a auditoria de enfermagem
4939
Declínio cognitivo, funcionalidade e arranjos domiciliares entre os idosos do Município de São Paulo
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4875
Déficits de autocuidado vivenciados por famílias de crianças e adolescentes com diabetes mellitus
tipo1
4721
Déficits de competência para o autocuidado de pessoas com dor miofascial: uma abordagem
fisioterapêutica educativa
4718
Demanda do cuidador familiar com idoso demenciado
4810
Demandas de atenção do enfermeiro de unidades de cuidados críticos
4578
Desafio do enfermeiro na assistência ao paciente obeso mórbido submetido à cirurgia bariátrica no
período transoperatório (O)
4877
Desafios e perspectivas em atividades educativas de promoção da saúde de um grupo de portadores
de hipertensão arterial, sob o paradigma da interdisciplinaridade
4838
Desafios vivenciados por mulheres em busca de recanalização tubária
4518
Desconstrução do manicômio interno como determinante para a inclusão social da pessoa em
sofrimento mental (A)
4465
Desempenho de atividades e imagem corporal: representações sociais de um grupo de mulheres com
câncer de mama
4836
Desenvolvimento de competências para a docência segundo a vivência de docentes de um curso de
graduação em enfermagem (O)
4910
Desenvolvimento e avaliação de um ambiente virtual de aprendizagem em administração em
enfermagem
4894
Desenvolvimento e validação de um software educacional sobre administração de imunobiológicos
injetáveis para o ensino da enfermagem
4649
Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças identificadas como de risco pelo "Projeto Ser
Saudável" no Município do Rio Grande, RS
4688
Desenvolvimento, implementação e avaliação de ambiente virtual de aprendizagem em um curso
profissionalizante de enfermagem
4776
Determinantes da procura de atendimento de urgência pelos usuários nas unidades de pronto
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
4550
Diagnóstico de enfermagem risco de débito cardíaco diminuído
4956
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Diagnósticos de enfermagem de pacientes em período pós-operatório imediato de cirurgia de
colecistectomia laparoscópica
4756
Diagnósticos de enfermagem de pacientes em unidade de internação em clínica médica e clínica
cirúrgica
4520
Diferenças de pressão arterial sono-vigília e sua associação com a medida da obesidade abdominal
em hipertensos
4567
Dimensão espiritual no cuidado de enfermagem: vivência do estudante de graduação (A)
4979
Dimensões do cuidado em unidade crítica: emergindo o cuidado transpessoal e complexo (As)
4694
Dimensões psicossociais do trabalho da enfermagem e os distúrbios psíquicos menores em unidades
críticas
4720
Diretrizes para a organização do atendimento domiciliar à saúde: contribuições da enfermeira
4980
Discursos de médicos e enfermeiros sobre direitos e deveres de gestantes com HIV/aids no âmbito
assistencial: uma abordagem bioética
4515
Do brincar pestilento ao brinquedo esterilizado: uma análise foucaultiana
4708
Doação de órgãos e tecidos: a vivência dos familiares de crianças e adolescentes doadores
4978
Dor do recém-nascido no cotidiano da unidade de terapia intensiva neonatal (A)
4501
Dor e analgesia em recém-nascidos submetidos a cirurgias cardíacas
4886
Dor e o câncer: compreendendo a vivência da equipe de enfermagem no cuidado com a criança (A)
4672
E-learning: estudo comparativo da apreensão do conhecimento entre enfermeiros
4900
Educação a distância em processos de esterilização de materiais com o uso da internet (A)
4585
Educação a distância sobre cardioversão e desfibrilação para enfermeiros
4584
Educação e saúde: diálogo com "elas" e "eles" sobre planejamento familiar
4730
Educação nutricional na formação do nutricionista: bases teóricas e relação teoria-prática
4582
Educação para o autocuidado: uma alternativa de assistência de enfermagem ao adulto e idoso com
incontinência urinária
4739
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Educação permanente/continuada no trabalho: um caminho para a construção e transformação em
saúde nos hospitais universitários federais de ensino
4699
Efeitos de intervenções educativas no conhecimento e práticas de profissionais de enfermagem e na
incidência de úlcera de pressão em centro de terapia intensiva
4801
Empregabilidade de um grupo de egressos do curso de graduação da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás (A)
4547
Enfermagem e a assistência à mulher no parto normal: a voz de mulheres submetidas à episiotomia
(A)
4630
Enfermagem e o agir educativo em unidade básica de saúde no Município de Volta Redonda-RJ: uma
perspectiva fenomenológica fundamentada em Alfred Schutz (A)
4598
Enfermagem e o paciente com dor torácica: convivendo com os sentimentos no cotidiano do cuidado
(A)
4496
Enfermagem humanística: contribuição para o desenvolvimento da enfermeira na unidade neonatal
4537
Enfermeira, a astrologia e a individuação no cuidar: ensaio sobre a articulação de paradigmas (A)
4595
Enfermeira gerenciando o cuidado de clientes com HIV/aids: o não dito pelo feito visando um cuidado
igualitário independente da patologia (A)
4624
Enfermeiro e a gerência na pesquisa clínica: um estudo sobre a sua inserção (O)
4653
Enfermeiro e as familias: necessidades de aperfeiçoamento do enfermeiro nas práticas com as
famílias no Programa Saúde da Família (O)
4903
Enfermeiros da estratégia saúde da família no cuidado à saúde das crianças em Teresina
4631
Enfermeiros psiquiátricos: estresse, enfrentamento e saúde
4787
Enfrentando o câncer em família
4661
Ensino de enfermagem em saúde mental para formação de técnicos na perspectiva da reforma
psiquiátrica
4516
Ensino do brinquedo/brinquedo terapêutico nos cursos de graduação em enfermagem no Estado de
São Paulo (O)
4933
Entendimento sobre o cuidar/cuidado para enfermeiras (O)
4945
Envolvimento dos gestores de saúde na implantação e sustentabilidade da estratégia DOTS nos
municípios prioritários para o controle da tuberculose na Paraíba (O)
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4531
Epidemiologia do uso do cateter venoso central em unidade de terapia intensiva neonatal
4554
Equipe atuante no Programa Saúde da Família: conceitos e possibilidades de assistência em saúde
mental
4830
Equipe de enfermagem e suas (in)satisfações no trabalho em cenários hospitalares (A)
4647
Equipe de enfermagem frente ao paciente com diagnóstico de câncer: percepções sobre o cuidado
4719
Estado nutricional e consumo alimentar de indivíduos de diferentes áreas socioeconômicas de
Ribeirão Preto: comparação entre 1991/93 e 2001/03
4788
Esterilização a vapor em ciclo flash: análise das práticas realizadas pelos profissionais de
enfermagem
4919
Estímulo tátil-contenção facilitada em recém-nascidos prematuros com peso inferior à 1500g:
implicações no cuidado de enfermagem após a troca de fraldas
4610
Estresse ocupacional e o mundo do trabalho atual: repercussões na vida cotidiana das enfermeiras
de uma instituição hospitalar pública - Natal/RN
4477
Estudo da efetividade de um Programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal
4580
Estudo da ocorrência de acidentes entre trabalhadores de uma indústria frigorífica do Estado de São
Paulo
4789
Estudo das famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência, que sofreram intervenção da
justiça, em comarca de vara única - Estado de São Paulo - Brasil
4817
Estudo dos fatores preditores de envelhecimento sem incapacidade funcional entre idosos em velhice
avançada no Município de São Paulo
4913
Estudo exploratório sobre a ocorrência de perda involuntária de urina entre puérperas de uma
maternidade filantrópica de um município paulista
4795
Estudo sobre a problemática de saúde dos trabalhadores de enfermagem: perspectivas para
vigilância à saúde
4899
Estudo soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) e avaliação da soroconversão
à vacina Butang® em adolescentes da periferia da região metropolitana de Goiânia, Goiás
4541
Estudos dos conteúdos teóricos e habilidades para capacitação de enfermeiros da área de
atendimento pré-hospitalar
4952
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Eventos adversos na administração de dieta enteral em unidade de terapia intensiva: análise
comparativa entre o volume prescrito e o administrado
4863
Eventos de saúde sinalizadores da vulnerabilidade da mulher à Aids: uma reflexão pelo prisma do
gênero
4604
Experiência do outro nas relações de cuidado: uma visão merleau-pontyana sobre as vivências de
familiares cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer (A)
4745
Experiências de pais de crianças e adolescentes, após o término do tratamento de câncer: subsídios
para o cuidado de enfermagem
4805
Expressão corporal do professor como indutora da aprendizagem: o cuidado na semiotécnica (A)
4601
Família do paciente de trauma cronioencefálico: adaptação transcultural do "Family Needs
Questionnaire" e Programa de Suporte de Informação
4850
Família e o processo de adoecimento do portador de esquizofrenia: um estudo de caso etnográfico
(A)
4806
Fatores associados à carga de trabalho de enfermagem em unidade de terapia intensiva de adultos
no primeiro dia de internação
4876
Fatores associados à qualidade de vida de idosos de um Distrito Sanitário de Porto Alegre
4950
Fatores de risco para remoção neonatal na Casa do Parto de Sapopemba-São Paulo
4882
Fatores interferentes na realização do cateterismo vesical intermitente em crianças com
Mielomeningocele na percepção do cuidador
4485
Fatores preditivos para o resultado de tratamento da tuberculose pulmonar no Município de RecifePE: uma contribuição para as ações de vigilância epidemiológica
4835
Faturamento gerado pelos procedimentos de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva (O)
4902
Formação de competências na interface estágio extracurricular e início da atuação profissional como
enfermeiro
4917
Formação de força de trabalho em saúde: contribuição para a prática educativa em enfermagem
4535
Formação de formadores: a prática educativa em um programa de pós-graduação em enfermagem
4523
Formação do apego pais/recém-nascido pré-termo e/ou baixo peso no método mãe-canguru: uma
contribuição da enfermagem (A)
4738
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Formação do enfermeiro docente do ensino médio profissionalizante na relação com o princípio da
interdisciplinaridade (A)
4640
Formação e a prática gerencial do enfermeiro para o trabalho em saúde: delineando caminhos para a
práxis transformadora (A)
4832
Formação política dos integrantes de uma associação de usuários de um serviço de saúde mental
4703
Formalidades na arte de cuidar/atuar na enfermagem: independência versus interdependência
profissional
4638
Gestão do cuidado ao idoso na perspectiva dos direitos instituídos (A)
4675
Gravidez de alto risco: a vida e a morte entre os significados da gestação
4657
Guia de conduta em pré-natal: desenvolvimento de tecnologia em enfermagem à luz da CIPE versão alfa
4478
Hábitos de vida, aptidão física relacionada à saúde: um estudo de escolares do ensino médio
4677
Halitose em adolescentes de diferentes estratos sociais do Município de Ribeirão Preto/SP
4815
Humanização do cuidado de enfermagem: que é isso?
4959
Identificação de patógenos humanos nas águas que margeiam a cidade do Rio Grande/RS: proposta
de vigilância e monitoramento para os agravos relacionados
4680
Idoso e o encontro com a enfermagem: subsídios para a atençaõ básica (O)
4602
Imagem do enfermeiro sob a ótica de alunos do ensino médio: elaboração de instrumento
4761
Impacto da queimadura e a experiência do familiar frente ao processo de hospitalização (O)
4803
Implantação da consulta de enfermagem em Volta Redonda: 1990-1996 (A)
4613
Inclusão do familiar em situação de urgência e emergência sustentada no discurso do sujeito coletivo
(A)
4735
Independência funcional de pessoas portadoras de paraplegia em programa de reabilitação:
resultados e fatores associados
4484
Indicadores da qualidade em enfermagem na síndrome coronariana aguda
4650
Índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers: construção e validação da versão feridas
4855
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Infecção na monitoração intraventricular da pressão intracraniana com drenagem contínua do líquido
cefalorraquiano
4887
Infecção pelo Mycobacterium tuberculosis entre os profissionais da equipe de enfermagem, em um
hospital de doenças infecciosas, Goiânia -GO
4545
Infecções hospitalares causadas por Staphylococcus Aureus em um hospital de ensino
4663
Influência dos fatores socioeconômicos sobre a esquistossomose mansoni em uma área endêmica de
Minas Gerais (A)
4560
Informações dos enfermeiros especialistas em terapia nutricional relacionadas à legislação vigente e
à Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral
4576
Inserção no contexto de trabalho: a percepção do trabalhador com epilepsia contribuindo para a
consulta de enfermagem (A)
4620
Instrumento de registro utilizado na avaliação em sala de recuperação pós-anestésica: importância na
continuidade da assistência ao paciente cirúrgico
4866
Integralidade: um estudo a partir da atenção básica à saúde da criança em modelos assistenciais
distintos
4839
Interações do enfermeiro do trabalho com a saúde do trabalhador em âmbito de prática e assistência
de enfermagem
4637
Interações medicamentosas potenciais: um estudo dos antimicrobianos utilizados em pacientes
submetidos ao transplante de medula óssea
4918
Interferência da violência social no trabalho em uma unidade básica de saúde (A)
4552
Intervenções de enfermagem identificadas em consultas a portadores de hipertensão arterial: estudo
em um centro de referência em Fortaleza-CE
4538
Investigação acerca das orientações para o cuidado no pós-operatório de revascularização
miocárdica
4659
Itinerário terapêutico de indivíduos portadores de HIV/AIDS (O)
4696
Jovens no contexto da violência e da sexualidade: estudo de caso
4662
Juventude, drogas e internação hospitalar: ampliando o conceito de evento sentinela
4676
Lesões por esforços repetitivos entre os cirurgiões dentistas de Ribeirão Preto-SP: ocorrência e
medidas de prevenção e tratamento adotadas
4786
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Levantamento do custo do procedimento de hemodiálise veno-venosa contínua em unidades de
terapia intensiva
4901
Mapeamento dos diagnósticos e intervenções de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva
4953
Memórias de parteiras: a trajetória profissional na Maternidade de Carmela Dutra (1967-1994)
4702
Mensuração da eficiência e eficácia do desempenho operacional da equipe de enfermagem na
execução de procedimentos técnicos
4961
Mercado de trabalho do enfermeiro no Brasil: configuração do emprego e tendências no campo do
trabalho
4463
Método mãe-canguru: evolução ponderal de recém-nascidos
4513
Metodologia da problematização na Escola de Posturas: um processo emancipatório na prática da
educação gerontológica
4534
Meu neto precisa mamar! E agora? Construindo um cotidiano de cuidado junto a mulheres-avós e sua
família em processo de amamentação: um modelo de cuidar em enfermagem fundamentado no
interacionismo simbólico
4704
Mito Anna Nery e a enfermagem brasileira (O)
4645
Modo de vida de portadores de hipertensão arterial sistêmica assistidos em uma unidade de saúde da
família: dialética do subjetivo e objetivo
4860
Modos de perceber e lidar com as próprias emoções no cotidiano do trabalho da enfermagem em UTI
4746
Mortalidade infantil em usuários de serviços privados de saúde no Município de Belo Horizonte: sua
evitabilidade e o acompanhamento da "linha do cuidado" (A)
4548
Mortalidade neonatal: fatores de risco no Município de Maringá-PR em 2003 e 2004
4674
Mortalidade nos acidentes de trânsito na cidade do Rio de Janeiro relacionada ao uso e abuso de
bebidas alcoólicas
4652
Morte e o processo de morrer de crianças em terapia intensiva pediátrica: vivência do enfermeiro (A)
4569
Morte encefálica: situações eticamente conflituosas vivenciadas por enfermeiras e familiares
4505
Movimentos sociais organizados em saúde mental em São Paulo de 1979-1992: a construção da
política de saúde mental e a reforma psiquiátrica (Os)
4909
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Mudança curricular no curso de graduação em enfermagem, em Divinópolis: o olhar dos
coordenadores (A)
4553
Mulher com idade igual ou superior a 50 anos e a epidemia de Aids: percepção e ações de
moradoras de uma comunidade de baixa renda (A)
4881
Mulher idosa e a educação em saúde: saberes e práticas para promoção do envelhecimento
saudável (A)
4628
Mulheres com câncer invasivo do colo do útero: estratégias de enfrentamento
4491
Mulheres presidiárias: sobreviventes de um mundo de sofrimento, desassistência e privações
4517
Mundo do trabalho da enfermeira no Programa Saúde da Família: riscos e desgastes no
enfrentamento da violência estrutural (O)
4623
Música como intervenção redutora da ansiedade do profissional de serviço de emergência: utopia ou
realidade? (A)
4841
Não podendo viver como antes: a dinâmica familiar na experiência do transplante hepático da criança
4920
Nascimento de um filho: o significado para o pai
4472
Necessidades de familiares em unidades de terapia intensiva: análise comparativa entre hospital
público e privado
4845
Necessidades de saúde na estratégia de Saúde da Família, no Município de Jequié-BA: em busca de
uma tradução
4785
Necessidades não físicas do cliente em investigação diagnóstica na unidade de dor torácica:
subsídios para cuidar na sala de emergência (As)
4599
Nível de atendimento dos materiais classificados como críticos no Hospital Universitário da USP
4883
Nível socioeconômico dos pacientes hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde na região
oeste da cidade de São Paulo (O)
4843
O que é o Centro de Atenção Psicossocial hoje?: revendo um conceito e uma prática à luz das
transformações estruturais contemporâneas
4907
O vivido pelos pais durante a internação do filho acidentado em uma UTI pediátrica
4556
Olhar materno acerca da UTIP: contribuições para o cuidar de enfermagem (O)
4642
Organização do tratamento supervisionado nos municípios prioritários do Estado de São Paulo (2005)
(A)
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4766
Organização hospitalar e o gerenciamento de resíduos de uma instituição privada (A)
4804
Paciente idoso cirúrgico: complicações no período de recuperação pós-anestésica
4915
Pacientes com câncer em tratamento ambulatorial em um hospital privado: atitudes frente à terapia
com antineoplásicos orais e lócus de controle de saúde
4923
Papel da heme-oxigenase na proteção pelas estatinas na insuficiência renal aguda isquêmica em
ratos
4880
Para além do cuidar e ser cuidado: as relações de poder que se estabelecem entre enfermeiros e
clientes em um centro de terapia intensiva
4619
Parada cardiorrespiratória em unidades de internação: vivências do enfermeiro
4802
Participação da família na assistência ao portador de transtorno mental no CAPS
4724
Participação do óxido nítrico na hipertensão do avental branco
4821
Participação na visão dos trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário: em busca do
exercício da cidadania democrática (A)
4707
Parto sob o olhar da mulher rural: um estudo sobre representações sociais (O)
4568
Passado e presente: a enfermagem do Hospital Universitário "Onofre Lopes"
4476
Percepção da sexualidade do corpo idoso (A)
4975
Percepção das enfermeiras acerca da utilização da base CIPESC® na consulta de enfermagem
4968
Percepção de enfermeiros sobre dilemas éticos relacionados a pacientes terminais em unidades de
terapia intensiva
4896
Percepção do enfermeiro sobre o cuidado prestado à criança portadora de doença crônica
hospitalizada em companhia de um familiar (A)
4589
Percepção dos comunicantes intradomiciliares de doentes de hanseníase sobre a doença, o convívio
com o doente e o controle realizado pelo serviço de saúde (A)
4749
Percepção dos enfermeiros sobre o processo de avaliação da aprendizagem nos treinamentos
desenvolvidos num hospital da cidade de São Paulo
4878
Percepção dos trabalhadores do Programa Saúde da Família sobre a intersetorialidade (A)
4873
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Percepções de educadoras e proposta institucional acerca dos cuidados infantis de saúde em creche
4893
Perfil demográfico e clínico de pessoas que fazem uso de Decanoato de Haloperidol
4769
Perfil dos riscos cardiovasculares em motoristas profissionais de transporte de cargas da Rodovia
BR-116 no trecho Paulista - Régis Bittencourt
4916
Perfil e ações gerenciais dos(as) dirigentes dos cursos de enfermagem dos centros universitários e
universidades do Estado de Minas Gerais
4575
Perfil e as representações de mulheres com alterações do Papanicolaou (O)
4966
Perfil epidemiológico da hanseníase no Estado do Paraná em período de eliminação
4670
Perfil nutricional e socioeconômico das crianças de 0-2 anos submetidas a cirurgias de fissuras
labiopalatinas
4525
Perfis de diagnósticos de enfermagem antes e após a implementação da classificação da NANDA-I
4859
Política de atenção ao adolescente em São Carlos: os limites e as possibilidades institucionais
4888
Política de gestão de recursos materiais em enfermagem: uma construção coletiva
4697
Ponta do iceberg: o método de notificação de erros de medicação em um hospital geral privado no
Município de Campinas-SP (A)
4798
Por uma clínica de enfermagem psiquiátrica: o intuir empático como uma proposta de modelo teórico
da enfermeira psiquiatra
4636
Possibilidades e limites de reconstruir a recepção das unidades básicas de saúde: (re)conhecendo o
trabalhador
4812
Prática da enfermeira em auditoria em saúde (A)
4511
Prática dos facilitadores da aprendizagem no ensino do curso técnico de enfermagem do SENAC (A)
4621
Práticas de inclusão social: o desafio para os serviços de saúde mental (As)
4879
Práticas discursivas de planejamento na gestão de serviço de enfermagem
4508
Práticas educativas para a prevenção do HIV/Aids: a voz das usuárias da rede básica de saúde no
Município do Rio de Janeiro (As)
4644
Práxis na formação do enfermeiro: uma contribuição crítica ao estágio curricular supervisionado (A)
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4737
Preceptoria no curso de residência em enfermagem: competências da enfermeira
4504
Predeterminantes de sobrevivência em vítimas de acidentes de trânsito submetidas a atendimento
pré-hospitalar de suporte avançado à vida
4847
Prevalência da infecção hospitalar em Unidade de Neonatologia de Salvador e região metropolitana
4509
Prevalência das infecções hospitalares no Centro de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais
4564
Prevalência de pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise em unidades de saúde pública e
privada, Distrito Federal, Brasil, 2005
4468
Prevalência de postura escoliótica em escolares do ensino fundamental de duas escolas do Município
de Guarapuava-PR, 2005
4837
Prevalência de sinais iridológicos nos indivíduos com diabetes mellitus (A)
4921
Prevalência do HIV em mulheres grávidas no Município de Itabuna-Bahia
4942
Prevalência dos transtornos mentais e perfil sócio-econômico dos usuários atendidos nos serviços de
saúde em municípios paraibanos
4519
Prevenção das DSTs/AIDS em adolescentes partindo do contexto familiar
4684
Primórdios da enfermagem profissional na cidade do Recife-Pernambuco: raízes da préinstitucionalização da formação do campo organizacional (1922-1938)
4814
Princípio da integralidade na visita domiciliar: um desafio ao enfermeiro do Programa de Saúde da
Família (O)
4714
Problemas práticos morais vivenciados pela enfermeira na unidade de emergência
4492
Processo de enfermagem infomatizado ao paciente politraumatizado de terapia intensiva via WEB
4747
Processo de tomada de decisão do enfermeiro no cenário administrativo (O)
4970
Processo de trabalho da enfermeira na central de material e esterilização: uma perspectiva
tecnológica aos instrumentos (O)
4972
Processo de trabalho da equipe de saúde com pacientes apenados: um estudo sobre metáforas e
estigma (O)
4687
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Processo de transição do ser adolescente hospitalizado com doença crônica sob a ótica da
enfermagem (O)
4964
Produção de sentidos por profissionais de saúde da família acerca do doente mental e dos cuidados
a ele dirigidos
4750
Produção do conhecimento em enfermagem em saúde do trabalhador no Brasil: análise do impacto
dos resultados das pesquisas na formação de recursos humanos e na prática profissional
4779
Produção e a gestão do cuidado: notas cartográficas dos atos cuidadores do enfermeiro no cotidiano
hospitalar (A)
4768
Profissionais do Programa Saúde da Família frente ao uso, abuso e dependência de drogas (Os)
4777
Programa Bolsa Alimentação: o caso de Ribeirão Preto-SP, 2002-2003
4757
Programa de Controle da Tuberculose em São José do Rio Preto-SP, 1985-2004: do contexto
epidemiológico à dimensão social (O)
4765
Projeto político-profissional da enfermagem brasileira sob a ótica dos presidentes da ABEn/PR no
período de 1980 a 2001 (O)
4711
Projeto terapêutico individual em um Centro de Atenção Psicossocial: o conhecimento do usuário e
contribuições na assistência
4778
Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem: responsabilidade gerencial do
enfermeiro
4927
Promoção da saúde e a concepção dialógica de Freire: possibilidades de sua inserção e limites no
processo de trabalho das equipes de saúde da família (A)
4826
Promovendo caminhos para a educação em saúde com idosos portadores de cardiopatias e seus
familiares no Setor de Emergência do Hospital Universitário
4713
Promovendo o bem-estar e o cuidado do recém-nascido prematuro por meio do toque: a vivência das
auxiliares e técnicas de enfermagem
4929
Promovendo o cuidado à saúde bucal do idoso: revelando contradições no processo de cuidar e
incorporando melhores práticas a partir do contexto da instituição de longa permanência para idosos
4698
Qualidade da assistência hospitalar: avaliação da satisfação dos usuários durante seu período de
internação
4819
Qualidade de vida de clientes submetidos a intervenção coronária percutânea
4678
Qualidade de vida de pacientes com HIV positivo e indivíduos com risco para infecção pelo HIV
4954
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Qualidade de vida de profissionais de enfermagem que atuam em centro cirúrgico
4524
Qualidade de vida do paciente com estoma intestinal secundário ao câncer cólon-retal
4792
Qualidade de vida e independência funcional do idoso com insuficiência cardíaca
4591
Qualidade de vida em idosos portadores de insuficiência cardíaca: avaliação de um instrumento
específico
4586
Qualidade de vida em pacientes com fibrilação atrial submetido a ablação por catéter
4646
Qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres grávidas com baixo nível socioeconômico
4869
Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em hemodiálise no Município de GuarapuavaPR
4755
Qualidade do sono em diabéticos do tipo 2
4796
Quando "uma palavra de carinho conforta mais que um medicamento": necessidades e expectativas
de pacientes sob cuidados paliativos
4871
Quem precisa de cuidados no domicílio?: investigando os perfis das pessoas atendidas por equipes
de Saúde da Família no Município de São Paulo
4911
Reanimação cardiopulmonar: habilidades afetivas da equipe de enfermagem em terapia intensiva
4559
Recorrência da parentalidade na adolescência na perspectiva dos sujeitos envolvidos
4912
Rede de suporte social às mulheres grávidas: tecelagem de cuidados de enfermagem
4940
Refletindo o processo de cuidar nas interações cotidianas entre a equipe de enfermagem e as
famílias no centro obstétrico
4729
Reflexões da equipe de saúde sobre o método mãe-canguru em uma unidade de neonatologia: um
diálogo fundamentado na abordagem problematizadora
4700
Reflexões de uma equipe multiprofissional que desenvolve reabilitação pulmonar acerca de seu
processo de trabalho
4705
Relação entre o controle de infecção e o cuidado na prática de enfermeiros (A)
4715
Relação entre o cuidado de si dos profissionais de saúde e seu ambiente de trabalho: um enfoque
nas interações humanas (A)
4965

360
Relação familiar das mulheres vítimas de estupro: construindo um atelier no cuidado de enfermagem
(A)
4947
Relação professora-aluna de graduação em enfermagem: revelando as estratégias de ensinoaprendizagem (A)
4622
Relações interpessoais entre professor e estudante adolescente sustentadas no referencial da
comunicação terapêutica: percepções dos professores (As)
4976
Repensando a formação do enfermeiro: o processo de conscientização crítica e práticas docentes à
luz do referencial ético-humanista
4753
Repercussão da febre reumática e da cardiopatia reumática na vida de crianças e adolescentes: o
movimento entre sentir-se saudável e sentir-se doente (A)
4774
Repercussões da terapia comunitária no cotidiano de seus participantes
4532
Repercussões de acidentes de trabalho com pérfuro-cortante na vida de trabalhadores de
enfermagem
4731
Representação do docente sobre a formação do enfermeiro (A)
4973
Representações de casais sobre a violência doméstica na gravidez
4494
Representações de mães de recém-nascidos prematuros internados em UTI Neonatal sobre a sua
comunicação com a equipe de enfermagem: o que elas esperam e como são tratadas
4594
Representações do usuário sobre ser conselheiro em Conselho Local de Saúde
4557
Representações sobre o viver com tuberculose
4732
Representações sociais acerca da amamentação para mulheres que interromperam precocemente o
aleitamento materno exclusivo: um estudo de enfermagem
4656
Representações sociais construídas pelas famílias sobre o cuidar do doente mental em domicílio
4943
Representações sociais das gestantes sobre a gravidez e a consulta de enfermagem no pré-natal
4466
Representações sociais de adultos jovens que vivenciam a doença aterosclerótica coronariana
4716
Representações sociais de homens infectados pelo HIV acerca da aids
4572
Representações sociais de pacientes em início de terapia anti-retroviral envolvidas na adesão ao
tratamento (As)
4573
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Representações sociais de pessoas com estomas intestinais permanentes em relação à sua
reinserção social
4493
Representações sociais sobre o câncer feminino: vivência e atuação profissional
4581
Reprocessamento de cateteres de angiografia cardiovascular após uso clínico e contaminados
artificialmente: avaliação da eficácia da limpeza e da esterilização
4861
Resíduos biológicos nos institutos de medicina legal de Goiás: implicações para os trabalhadores
4546
Resiliência dos profissionais de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (A)
4639
Revisão sistemática da literatura sobre produtos usados no tratamento de feridas
4543
Riscos, prejuízos e danos em bioética: um estudo sobre os riscos em pesquisas com questionário
e/ou entrevista
4780
Riscos associados ao trabalho e capacidade para o trabalho entre trabalhadores de uma indústria
farmacêutica
4587
Riscos e benefícios maternos e neonatais das posições lateral-esquerda e vertical semi-sentada no
parto
4928
Riscos psicossociais relacionados ao estresse no trabalho das equipes de saúde da família e
estratégias de gerenciamento
4783
Ruído na unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão PretoSP
4790
Satisfação da equipe de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) no
ambiente de trabalho
4475
Satisfação de usuários e familiares relativa a centros de atenção psicossocial de municípios do Rio
Grande do Sul
4681
Satisfação no trabalho em auditoria de enfermagem (A)
4498
Saúde do trabalhador e risco no ambiente de trabalho: conhecimento dos trabalhadores portuários
avulsos (TPA's) do porto do Rio Grande-RS
4686
Saúde em cena: o teatro na formação do enfermeiro (A)
4818
Saúde mental e profissionais do Programa de Saúde da Família: uma proposta de educação
permanente
4759
Sentido de vida do familiar do paciente crítico (O)
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4507
Sentido do ser-mulher-puérpera no método mãe canguru (O)
4499
Sentidos do trabalho para enfermeiros de um hospital geral filantrópico (Os)
4571
Sentimentos, saberes e fazeres do cuidador principal do idoso com câncer
4667
Sentimentos e práticas das enfermeiras diante da dor do bebê na punção venosa
4606
Ser comissário de bordo: os significados destes profissionais acerca das adversidades no trabalho
4870
Ser mulher... gerar a vida, cuidar da vida e da saúde: representações sociais numa unidade de saúde
da família: contribuições para a enfermagem
4617
Ser-mãe-no-mundo com o filho que sofreu queimaduras: um estudo compreensivo
4781
Serviço de enfermagem de um hospital universitário no contexto do planejamento estratégico (O)
4673
Sexualidade e gênero: a história oral de adolescentes com vivências de rua
4685
Significado da experiência de abrigo e a auto-imagem da criança em idade escolar (O)
4868
Significado de qualidade de vida: perspectivas de indivíduos revascularizados e de seus familiares
(O)
4809
Significado do cuidar/cuidado paliativo de idosos hospitalizados: história oral de enfermeiras (O)
4502
Significado do estar asilado para o idoso (O)
4489
Significado do processo de doação de órgãos para familiares pós-doação (O)
4748
Significado e utilização para a prática profissional de termos atribuídos a ações de enfermagem
4527
Significado e utilização para a prática profissional de termos atribuídos a fenômenos de enfermagem
4528
Significados e implicações de ser mãe no processo saúde-doença de mulheres com aids
4905
Simulação baseada na WEB: uma ferramenta ao ensino em enfermagem em terapia intensiva
4932
Síndrome de Down: uma abordagem psicossocial
4521
Sistema de medicação: análise dos erros nos processos de preparo e administração de
medicamentos em um hospital de ensino
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4829
Sistematização da assistência de enfermagem: significado para a(o) enfermeira(o)
4497
Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória: contribuição para o bem estar da
pessoa cirúrgica
4706
Situação vacinal e exposição a material biológico: o papel das instituições de ensino superior na
formação de graduandos na área de saúde no Estado de Goiás
4540
Situações de risco ocupacionais percebidas pelos trabalhadores de um serviço de atendimento móvel
de urgência (SAMU)
4726
Sob o signo da complexidade: representações dos enfermeiros acerca das necessidades do cliente
internado no centro de terapia intensiva
4609
Sobre o tempo: elogio à instituição negada
4784
Sofrimento moral no trabalho da enfermagem
4691
Sondagem vesical: efeito de um treinamento experimental com discentes de enfermagem
4664
Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA) em profissionais de
saúde e as interfaces com as infecções nosocomiais
4827
Stress entre enfermeiros brasileiros que atuam em pronto socorro
4862
Stress no cotidiano da equipe de enfermagem e sua correlação com o cronótipo
4579
Substâncias psicoativas e o trabalhador de enfermagem (As)
4643
Sujeição do corpo exaurido da enfermeira na sociedade contemporânea (A)
4971
Talentos do corpo: uma experiência de trabalho corporal com pacientes com transtornos mental (Os)
4925
Tecnologia educativa do cinedebate como forma de desenvolvimento da gerontocultura (A)
4709
Tecnologias leves como geradoras de satisfação em usuários de uma unidade de saúde da família:
elemento analisador da qualidade do cuidado prestado?
4807
Tempo de assistência de enfermagem: identificação e análise em instituição hospitalar de ensino
4895
Teoria, a percepção e a prática do relacionamento interpessoal (A)
4762
Trabalhadores com restrições e a ergonomia: perspectiva da enfermagem do trabalho
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4948
Trabalho da equipe no Programa de Saúde da Família: possibilidades de construção da
interdisciplinaridade (O)
4733
Trabalho de enfermagem na unidade de terapia intensiva: conseqüências e implicações no corpo das
enfermeiras (O)
4605
Trabalho nos centros de atenção psicossocial: uma reflexão crítica das práticas e suas contribuições
para a consolidação da reforma psiquiátrica (O)
4891
Transplante de fígado: evidências para o cuidado de enfermagem
4791
Transtorno mental na adolescência e o convívio familiar: relato dos pais (O)
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4603, 4605, 4606, 4609, 4643, 4645, 4653, 4711, 4715, 4720, 4734, 4761, 4768, 4787, 4794, 4802,
4849, 4862, 4865, 4878, 4884, 4896, 4900, 4903, 4917, 4945, 4949, 4952, 4971, 4972, 4980
ENGENHARIA HUMANA
4938, 4948
ENSAIOS CLÍNICOS CONTROLADOS ALEATÓRIOS
4928
ENSINO
4523, 4535, 4600, 4622, 4649, 4717, 4753
ENTEROBACTERIACEAE
4680
ENVELHECIMENTO
4534, 4628, 4709, 4739, 4824, 4885, 4913, 4975
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
4666, 4875
EPIDEMIOLOGIA
4765
EPILEPSIA
4620
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EPISIOTOMIA
4630
EQÜIDADE
4835
EQUIPAMENTOS E PROVISÕES
4555
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
4539
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
4473, 4501, 4558, 4565, 4566, 4657, 4687, 4692, 4700, 4705, 4733, 4783, 4891, 4965
EQUIPE DE ENFERMAGEM
4475, 4514, 4524, 4545, 4559, 4570, 4579, 4581, 4593, 4594, 4598, 4615, 4633, 4639, 4643, 4647,
4655, 4672, 4691, 4693, 4707, 4719, 4727, 4729, 4731, 4735, 4801, 4816, 4822, 4829, 4853, 4867,
4897, 4919, 4927, 4929, 4959, 4961, 4962
ERROS DE MEDICAÇÃO
4798, 4829
ESCALA DE COMA DE GLASGOW
4872
ESCOLHA DA PROFISSÃO
4761
ESCOLIOSE
4837
ESFORÇO FÍSICO
4800
ESFREGAÇO VAGINAL
4966
ESPAÇO PESSOAL
4483
ESPECIALIDADES DE ENFERMAGEM
4504, 4576, 4616
ESPIRITUALIDADE
4979
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
4560
ESQUIZOFRENIA
4806
ESTADO DE ALERTA EM EMERGÊNCIAS
4847
ESTADO NUTRICIONAL
4754, 4788
ESTADO TERMINAL
4507, 4642
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ESTAFA PROFISSIONAL
4579, 4870
ESTÁGIO CLÍNICO
4737
ESTEREOTIPAGEM
4687
ESTERILIZAÇÃO
4539, 4585, 4592, 4840, 4857, 4861, 4919, 4924
ESTERILIZAÇÃO REPRODUTIVA
4518
ESTERILIZAÇÃO TUBÁRIA
4518
ESTILO DE VIDA
4480, 4551, 4586, 4611, 4677, 4709, 4937
ESTIMULAÇÃO ACÚSTICA
4872
ESTOMAS
4493, 4792
ESTRATÉGIAS
4783
ESTRESSE PSICOLÓGICO
4477, 4579, 4691, 4720, 4783, 4787, 4823, 4841, 4862, 4870, 4931
ESTUDANTES
4677, 4761, 4976
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
4600, 4622, 4664, 4846, 4979
ESTUDO COMPARATIVO
4845, 4849, 4863, 4900
ESTUDOS DE AVALIAÇÃO
4844
ESTUDOS DE CASOS E CONTROLES
4934
ESTUDOS DE TEMPO E MOVIMENTO
4938
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO
4487, 4536, 4588, 4608, 4690, 4855, 4956
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
4554, 4564
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
4670, 4671, 4702, 4708, 4711, 4765, 4814, 4835, 4895, 4909
ESTUDOS SOROEPIDEMIOLÓGICOS
4541

385
ESTUDOS TRANSVERSAIS
4921
ÉTICA
4583, 4691
ÉTICA BASEADA EM PRINCÍPIOS
4492
ÉTICA DE ENFERMAGEM
4647, 4691
ÉTICA EM PESQUISA
4780
ÉTICA PROFISSIONAL
4744, 4896
EXERCÍCIO
4800
EXISTENCIALISMO
4499, 4507, 4510, 4542, 4553, 4556, 4561, 4598, 4600, 4631, 4651, 4764, 4781
EXPECTATIVA DE VIDA ATIVA
4913
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
4540, 4655, 4693, 4834
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
4545
FALHA DE TRATAMENTO
4798
FAMÍLIA
4505, 4507, 4589, 4596, 4597, 4631, 4661, 4676, 4681, 4682, 4683, 4684, 4695, 4701, 4704, 4710,
4713, 4721, 4724, 4729, 4735, 4745, 4748, 4759, 4803, 4805, 4806, 4809, 4810, 4813, 4817, 4824,
4845, 4850, 4889, 4903, 4931, 4943, 4947, 4974, 4978
FASES DO SONO
4567
FATORES DE RISCO
4554, 4564, 4611, 4615, 4639, 4674, 4688, 4756, 4783, 4796, 4800, 4801, 4861, 4882, 4887, 4916,
4921, 4922, 4928, 4934, 4935, 4954, 4956
FATORES DESENCADEANTES
4798
FATORES SOCIOECONÔMICOS
4551, 4560, 4788, 4815, 4843, 4869
FATURAMENTO
4902
FEBRE REUMÁTICA
4774
FENDA LABIAL
4525
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FENÔMENOS QUÍMICOS E FARMACOLÓGICOS
4918
FERIMENTOS E LESÕES
4514, 4543, 4747, 4786, 4811, 4847, 4850, 4855, 4934
FERIMENTOS PERFURANTES
4615, 4731
FERTILIDADE
4562
FIBRILAÇÃO ATRIAL
4646
FIBROMIALGIA
4712
FILOSOFIA EM ENFERMAGEM
4740, 4745, 4764
FISSURA PALATINA
4525
FITOTERAPIA
4689
FORÇA DE TRABALHO
4535, 4547, 4971
FORMULAÇÃO DE PROJETOS
4711
FOTOTERAPIA
4482
GARANTIA DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
4503, 4807, 4820
GASTROPLASTIA
4877, 4906
GÊNERO E SAÚDE
4530, 4604
GERÊNCIA
4575, 4629, 4768, 4783, 4832, 4856, 4884, 4927, 4961
GERENCIAMENTO CLÍNICO
4624
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
4624, 4653, 4832, 4865
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
4546, 4804
GERENCIAMENTO DO TEMPO
4895
GESTANTES
4466, 4515, 4533, 4577, 4723, 4725, 4869, 4940, 4942
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GESTÃO DE QUALIDADE
4867
GESTÃO DE RECURSOS
4697
GESTÃO EM SAÚDE
4508, 4511, 4768
GESTOR DE SAÚDE
4531, 4612, 4856
GRAVIDEZ
4466, 4478, 4481, 4494, 4515, 4533, 4568, 4577, 4723, 4869, 4905, 4940, 4942
GRAVIDEZ DE ALTO RISCO
4657, 4725, 4904
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
4969
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
4549, 4566
GUIA DE PRÁTICA MÉDICA [TIPO DE PUBLICAÇÃO]
4478
GUIAS INFORMATIVOS [TIPO DE PUBLICAÇÃO]
4931
HÁBITOS
4677, 4967
HÁBITOS ALIMENTARES
4788
HALITOSE
4815
HANSENÍASE
4670, 4749
HEME OXIGENASE (DESCICLIZANTE)
4880
HEPATITE B
4541
HIPERTENSÃO
4479, 4522, 4538, 4567, 4821, 4838, 4842, 4843, 4844, 4860
HIPERTENSÃO INDUZIDA PELA GRAVIDEZ
4510
HISTÓRIA
4784
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
4476, 4616, 4627, 4645, 4654, 4702, 4711, 4814, 4939
HIV
4481, 4495, 4515, 4549, 4573, 4604, 4624, 4644, 4651, 4696, 4723, 4760, 4942, 4954
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HOMENS
4495, 4572
HOSPITAIS DE ENSINO
4470, 4663, 4671
HOSPITAIS PEDIÁTRICOS
4470
HOSPITAIS PRIVADOS
4845
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
4465, 4784
HOSPITAIS PÚBLICOS
4845
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
4476, 4564, 4673, 4690, 4699, 4707, 4713, 4820, 4822, 4834, 4883
HOSPITALIZAÇÃO
4502, 4581, 4701, 4782, 4803, 4876
HUMANISMO
4482
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
4529, 4537, 4634, 4694, 4727, 4740, 4741, 4818, 4959
IDENTIDADE DE GÊNERO
4495, 4530, 4604, 4685, 4761
IDOSO
4488, 4489, 4490, 4502, 4534, 4586, 4591, 4602, 4607, 4626, 4628, 4665, 4666, 4667, 4669, 4675,
4690, 4698, 4709, 4713, 4722, 4739, 4742, 4745, 4751, 4752, 4810, 4811, 4824, 4875, 4881, 4885,
4913, 4915, 4936, 4950, 4963, 4974, 4975
IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS
4742, 4913
IMAGEM CORPORAL
4561, 4601, 4761, 4836
IMAGINAÇÃO
4608
IMPLANTE DE PRÓTESE DE VALVA
4635
IMUNIZAÇÃO
4540
INCIDÊNCIA
4474, 4671
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
4739, 4795
INDICADORES AMBIENTAIS
4629
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
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4779
INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO
4680
INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
4650
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL
4551
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
4789
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
4587
INDÚSTRIA SIDERÚRGICA
4654
INFECÇÃO DOS FERIMENTOS
4514
INFECÇÃO HOSPITALAR
4473, 4503, 4509, 4544, 4545, 4554, 4555, 4564, 4663, 4671, 4715, 4827, 4840, 4857, 4861, 4887,
4919, 4924
INFECÇÕES BACTERIANAS GRAM-POSITIVAS
4774
INFECÇÕES POR HIV
4572, 4881, 4954
INFECÇÕES POR MYCOBACTERIUM
4545
INFLUENZA HUMANA
4669
INFORMÁTICA EM ENFERMAGEM
4747, 4776, 4894, 4900
INFORMÁTICA MÉDICA
4585, 4932, 4955
INFUSÕES INTRAVENOSAS
4901
INIBIDORES DE HIDROXIMETILGLUTARIL-COA REDUTASES
4880
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL
4804
INSTITUCIONALIZAÇÃO
4489
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
4489
INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
4575

390
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
4540
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
4768, 4804, 4895
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
4857
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA
4586, 4591
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
4880
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
4468, 4755, 4763
INTERAÇÕES DE MEDICAMENTOS
4918
INTERFACE USUÁRIO-COMPUTADOR
4648
INTERNATO E RESIDÊNCIA
4504
INTERNET
4584, 4585, 4747, 4776, 4932
INTERVENÇÃO PRECOCE (EDUCAÇÃO)
4610
INTESTINOS
4792
IRIDOLOGIA
4921
IRIS
4921
ISOLAMENTO SOCIAL
4868, 4911
ISQUEMIA
4880
ISQUEMIA MIOCÁRDICA
4742
JOGOS E BRINQUEDOS
4708, 4930, 4933
JUSTIÇA SOCIAL
4465
LACTAÇÃO
4506
LACTENTE
4525, 4606
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LEALDADE AO TRABALHO
4828
LEGISLAÇÃO DE ENFERMAGEM
4627
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
4576
LEITE HUMANO
4660
LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE
4607
LITERATURA
4818
LITERATURA DE REVISÃO
4543
LOCAL DE TRABALHO
4620
LODOS ATIVADOS
4772
LONGEVIDADE
4913
LUDOTERAPIA
4708
MÃE-CANGURÚ (não DeCS)
4499, 4513, 4563, 4700, 4738
MÃES
4482, 4594, 4617, 4642, 4971
MAMA
4960
MAMILOS
4934
MAMOPLASTIA
4960
MANIPULAÇÃO QUIROPRÁTICA
4534
MANIPULAÇÕES MUSCULOSQUELÉTICAS
4718
MASTECTOMIA
4536
MATERIAIS DE ENSINO
4536, 4621
MATERNIDADES
4563
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MAUS-TRATOS CONJUGAIS
4530
MAUS-TRATOS INFANTÍS
4817
MEDIÇÃO DA DOR
4588, 4606, 4831, 4852, 4874
MEDIÇÃO DE RUÍDO
4790
MEDICINA
4712
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
4791
MEDICINA INTERNA
4859
MEDICINA TRADICIONAL
4479, 4696
MEDIDAS DE SEGURANÇA
4655
MEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA
4922
MEDO
4716, 4951
MEIA-IDADE
4495, 4665, 4742
MENINGOMIELOCELE
4485
MENORES DE RUA
4685
MERCADO DE TRABALHO
4463, 4547
METÁFORA
4687
METAIS PESADOS
4772
MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO
4576, 4863
MICROBIOLOGIA DA ÁGUA
4680
MISOPROSTOL
4831
MODALIDADES DE FISIOTERAPIA
4925
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MODELOS DE ENFERMAGEM
4537
MODELOS ORGANIZACIONAIS
4743
MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL
4567
MONITORIZAÇÃO FISIOLÓGICA
4887
MORAL
4691
MORBIDADE
4509
MORTALIDADE
4509, 4652
MORTALIDADE INFANTIL
4548, 4674
MORTALIDADE MATERNA
4562, 4904, 4958
MORTALIDADE NEONATAL
4674
MORTE
4569
MORTE ENCEFÁLICA
4505
MOTIVAÇÃO
4498, 4609, 4647, 4930
MULHERES
4469, 4491, 4495, 4517, 4518, 4530, 4533, 4536, 4551, 4562, 4568, 4577, 4581, 4604, 4617, 4628,
4630, 4644, 4651, 4661, 4712, 4723, 4758, 4795, 4836, 4853, 4869, 4881, 4942, 4966, 4971
MULHERES MALTRATADAS
4947
MÚSICA
4841
MUSICOTERAPIA
4634, 4872
NARRAÇÃO
4502, 4533, 4630, 4685, 4904, 4944
NECESSIDADES E DEMANDAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
4463, 4517, 4647, 4690, 4706, 4845
NEONATOLOGIA
4790, 4882, 4929
NEOPLASIAS
4464, 4542, 4581, 4614, 4618, 4641, 4661, 4667, 4672, 4719, 4805, 4852, 4923
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NEOPLASIAS COLORRETAIS
4792
NEOPLASIAS DO COLO DO ÚTERO
4491, 4658
NEOPLASIAS INTESTINAIS
4833
NEOPLASIAS LARÍNGEAS
4957
NEOPLASIAS MAMÁRIAS
4536, 4658, 4833, 4836
NÍVEL DE SAÚDE
4752
NOTIFICAÇÃO
4798
NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS
4749
NUTRIÇÃO ENTERAL
4576, 4863
NUTRIÇÃO PARENTERAL
4576
NUTRICIONISTA
4582
OBESIDADE
4551, 4567, 4775
OBESIDADE MÓRBIDA
4877, 4906
OBSTETRIZ
4702
ODONTÓLOGOS
4786
ONCOLOGIA
4618
OPTOMETRIA
4487
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
4508, 4511, 4673, 4697, 4707, 4743, 4804, 4814, 4828, 4856, 4865, 4937, 4970, 4972, 4980
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
4854
ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS GERENCIAIS
4832
OSTOMIA
4493
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ÓXIDO DE ETILENO
4592
ÓXIDO NÍTRICO
4821
PACIENTES
4833, 4923, 4977
PACIENTES INTERNADOS
4474, 4609, 4634, 4676, 4690, 4820
PADRÕES DE REFERÊNCIA
4867
PAI
4472
PAIS
4556, 4682
PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
4497, 4636, 4638, 4865
PARADA CARDÍACA
4593, 4802
PARAPLEGIA
4484
PARTEIRA LEIGA
4702
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
4707
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
4532, 4557, 4612, 4703, 4728, 4730, 4778, 4838, 4851
PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES
4707
PARTO
4816
PARTO HUMANIZADO
4472, 4499, 4563, 4702
PARTO NORMAL
4568, 4630, 4928
PATERNIDADE
4912, 4969
PERCEPÇÃO
4496, 4526, 4556, 4589, 4620, 4642, 4655, 4719, 4746, 4749, 4761, 4762, 4764, 4803, 4823, 4846,
4873, 4878, 4881, 4893, 4896, 4912, 4962, 4968, 4972, 4975, 4976
PERDA AUDITIVA
4580
PERFIL DE IMPACTO DA DOENÇA
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4586, 4591, 4755, 4803, 4916
PERFIL DE SAÚDE
4519, 4670, 4911, 4966
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA ANESTESIA
4915
PERÍODO INTRA-OPERATÓRIO
4782
PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO
4756
PERÍODO PÓS-PARTO
4482, 4499, 4506, 4770, 4795
PESQUISA
4771
PESQUISA BIOMÉDICA
4653
PESQUISA EM ENFERMAGEM
4648, 4771, 4779
PESQUISA INTERDISCIPLINAR
4653, 4743
PESSOAL DE SAÚDE
4535, 4593, 4679, 4699, 4744, 4777, 4827, 4828, 4841, 4851, 4873, 4874, 4946, 4958, 4965
PESSOAL TÉCNICO DE SAÚDE
4717, 4762
PESSOAS MENTALMENTE DOENTES
4750, 4943
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
4484, 4948
PLANEJAMENTO
4508
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
4673
PLANEJAMENTO FAMILIAR
4730
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
4703
PLANOS DE PRÉ-PAGAMENTO EM SAÚDE
4548
PLANOS E PROJETOS DE SAÚDE
4778
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA
4473
PNEUMOPATIAS OBSTRUTIVAS
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4705
PODER (PSICOLOGIA)
4530, 4616, 4619, 4838
POLÍTICA DE SAÚDE
4531, 4550, 4703, 4711, 4819, 4888
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
4699, 4748, 4851
POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
4703
POPULAÇÃO RURAL
4560, 4568, 4695
POSTURA
4534, 4928
PRÁTICA DO DOCENTE DE ENFERMAGEM
4600, 4717, 4848
PRÁTICA PROFISSIONAL
4478, 4490, 4511, 4523, 4527, 4528, 4537, 4571, 4581, 4603, 4606, 4613, 4638, 4639, 4641, 4691,
4701, 4702, 4715, 4734, 4746, 4771, 4787, 4801, 4802, 4849, 4917, 4919, 4945, 4946, 4973
PRÉ-ESCOLAR
4525
PREMATURO
4486, 4513, 4594, 4610, 4738, 4929
PREPARAÇÕES DE PLANTAS
4689
PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
4776, 4793, 4794
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
4793
PRESSÃO ARTERIAL
4479, 4522, 4567, 4821, 4838, 4842, 4843, 4844, 4860
PRESSÃO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO
4887
PRESSÃO INTRACRANIANA
4887
PRESTAÇÃO INTEGRADA DE CUIDADOS DE SAÚDE
4696
PREVALÊNCIA
4468, 4509, 4519, 4670, 4837, 4942
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
4615, 4728
PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO
4469, 4734, 4966
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PREVENÇÃO DE CÂNCER DE MAMA
4734
PREVENÇÃO DE DOENÇAS
4618, 4644, 4669, 4684, 4758, 4801, 4837, 4881, 4916, 4921
PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
4760
PREVENÇÃO PRIMÁRIA
4800
PRINCÍPIOS MORAIS
4492, 4505, 4744
PRISIONEIROS
4687
PRISÕES
4517
PRIVAÇÃO DO SONO
4796
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO
4791, 4792
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OPERATÓRIOS
4635, 4782
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
4696, 4820
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
4668, 4732, 4758, 4774, 4899, 4905, 4911, 4914, 4964
PROCESSOS DE ENFERMAGEM
4470, 4497, 4520, 4538, 4706, 4747, 4930, 4953, 4968
PROCESSOS GRUPAIS
4648, 4709
PROCESSOS HEMODINÂMICOS
4678
PROCESSOS MENTAIS
4648
PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA
4918
PROGNÓSTICO
4754
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
4500, 4526, 4529, 4552, 4558, 4565, 4570, 4603, 4612, 4623, 4668, 4688, 4692, 4714, 4733, 4750,
4759, 4777, 4823, 4830, 4873, 4903, 4946
PROGRAMAS E POLÍTICAS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
4757
PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE
4765, 4767
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PROMOÇÃO DA SAÚDE
4532, 4534, 4536, 4580, 4598, 4628, 4634, 4698, 4713, 4740, 4742, 4750, 4757, 4758, 4760, 4778,
4809, 4818, 4826, 4838, 4851, 4864, 4873, 4893
PROSTAGLANDINAS
4831
PROSTITUIÇÃO
4760
PROTOCOLOS CLÍNICOS
4618
PSICOLOGIA SOCIAL
4648
PSICOTRÓPICOS
4643
PSIQUIATRIA
4465, 4784
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
4779
PUNÇÕES
4606
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
4548, 4550, 4562, 4819, 4939
QUALIDADE DE VIDA
4524, 4532, 4586, 4591, 4602, 4646, 4677, 4678, 4739, 4742, 4752, 4755, 4763, 4792, 4797, 4809,
4815, 4833, 4844, 4846, 4854, 4855, 4864, 4869, 4927, 4936, 4950, 4954
QUEIMADURAS
4781, 4797, 4803
QUIMIOTERAPIA
4629, 4641
QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE
4833
QUIROPRÁTICA
4722
RATOS
4880
REABILITAÇÃO
4484, 4705, 4879, 4925
READAPTAÇÃO AO EMPREGO
4620
RECÉM-NASCIDO
4482, 4501, 4509, 4525, 4537, 4548, 4554, 4574, 4594, 4606, 4610, 4886
RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO
4486, 4499, 4513, 4563, 4700, 4738
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RECREAÇÃO
4708
RECURSOS AUDIOVISUAIS
4709
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM
4707, 4949
REDES DE ESGOTO SANITÁRIO
4772
REDUÇÃO DO DANO
4780
REFERÊNCIA E CONSULTA
4466, 4469, 4478, 4538, 4595, 4613, 4620, 4914, 4968
REFORMA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
4516, 4703, 4891, 4907, 4909
REGISTROS DE ENFERMAGEM
4527, 4528, 4538, 4859, 4866, 4955
REGISTROS MÉDICOS
4520
RELAÇÕES ENFERMEIRO-PACIENTE
4496, 4559, 4594, 4598, 4599, 4619, 4626, 4641, 4727, 4735, 4762
RELAÇÕES FAMILIARES
4521, 4589, 4676, 4682, 4700, 4704, 4710, 4741, 4805, 4817, 4823, 4824, 4850, 4889, 4890, 4905,
4920, 4931, 4947, 4974, 4978
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
4482, 4494, 4600, 4622, 4637, 4648, 4720, 4736, 4744, 4745, 4762, 4813, 4871, 4912, 4940, 4959,
4962, 4965, 4969, 4976
RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS
4558, 4596, 4828, 4838, 4848
RELAÇÕES MÃE-FILHO
4480, 4483, 4642, 4781, 4941
RELAÇÕES MATERNO-FETAL
4905
RELAÇÕES PAI-FILHO
4472
RELAÇÕES PAIS-FILHO
4556, 4682, 4738, 4805
RELAÇÕES PROFISSIONAL-FAMÍLIA
4597, 4681, 4729
RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE
4521, 4701, 4750
RELIGIÃO E PSICOLOGIA
4979
REPRODUÇÃO
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4617
REPRODUTIBILIDADE DOS TESTES
4484, 4855, 4926, 4936
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
4546
RESISTÊNCIA A METICILINA
4827
RESISTÊNCIA BACTERIANA A DROGAS
4663
RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL
4473
RESPONSABILIDADE LEGAL
4958
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
4559, 4593, 4802
RESULTADO DE TRATAMENTO
4712, 4754, 4835
REUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
4857, 4861, 4924
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
4659, 4809
RISCO
4780
RISCOS OCUPACIONAIS
4546, 4587, 4615, 4623, 4643, 4686, 4693, 4726, 4731, 4783, 4786, 4789, 4822, 4834
RUÍDO
4790
SALAS DE CIRURGIA
4544
SANEAMENTO BÁSICO
4680
SATISFAÇÃO DO PACIENTE
4681, 4819
SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES
4807
SATISFAÇÃO NO EMPREGO
4475, 4498, 4647
SAÚDE
4679
SAÚDE AMBIENTAL
4680
SAÚDE BUCAL
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4698
SAÚDE DA CRIANÇA
4486, 4631, 4632, 4688, 4839, 4893, 4920
SAÚDE DA CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA
4642
SAÚDE DA FAMÍLIA
4481, 4522, 4617, 4631, 4668, 4695, 4714, 4728, 4733, 4773, 4783, 4785, 4807, 4817, 4826, 4860,
4911
SAÚDE DA MULHER
4466, 4469, 4491, 4510, 4515, 4518, 4549, 4617, 4628, 4630, 4644, 4651, 4656, 4657, 4658, 4661,
4712, 4723, 4734, 4736, 4770, 4795, 4836, 4853, 4869, 4881, 4904, 4905, 4940, 4942, 4947, 4962,
4966
SAÚDE DO ADOLESCENTE
4467, 4964
SAÚDE DO IDOSO
4490, 4602, 4607, 4667, 4669, 4675, 4698, 4722, 4751, 4752, 4758, 4824, 4875, 4885, 4950, 4963
SAÚDE DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO
4666
SAÚDE DO TRABALHADOR
4477, 4540, 4545, 4546, 4552, 4587, 4605, 4633, 4637, 4643, 4647, 4655, 4686, 4693, 4720, 4726,
4779, 4786, 4789, 4822, 4853, 4870, 4899, 4916, 4927, 4937, 4948, 4955
SAÚDE ESCOLAR
4868
SAÚDE HOLÍSTICA
4692, 4839
SAÚDE MATERNO-INFANTIL
4482, 4740
SAÚDE MENTAL
4465, 4516, 4517, 4519, 4533, 4636, 4703, 4720, 4724, 4750, 4759, 4769, 4787, 4799, 4823, 4830,
4889, 4890, 4891, 4907, 4909, 4925, 4943
SAÚDE PÚBLICA
4662, 4680, 4749
SEGUNDA FASE DO TRABALHO DE PARTO
4928
SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA
4492, 4862
SERVIÇO HOSPITALAR DE ENFERMAGEM
4673
SERVIÇO HOSPITALAR DE ONCOLOGIA
4629
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
4565
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL
4532, 4830, 4891
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
4980
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
4463, 4476, 4508, 4746, 4865, 4876, 4902
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL
4771, 4848, 4933
SERVIÇOS DE SAÚDE
4519, 4658, 4687, 4946
SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA
4533, 4692, 4749, 4851
SERVIÇOS DE SAÚDE DA CRIANÇA
4509, 4700, 4839
SERVIÇOS DE SAÚDE DA MULHER
4962
SERVIÇOS DE SAÚDE MATERNA
4740, 4940
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
4596, 4636, 4681, 4703, 4724, 4778, 4784, 4879, 4907
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ADOLESCENTES
4888
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA IDOSOS
4488, 4490, 4675
SERVIÇOS HOSPITALARES DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
4631
SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA
4475, 4550, 4590, 4611, 4713, 4726, 4841, 4847, 4952
SERVIÇOS PREVENTIVOS DE SAÚDE
4614
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
4592
SETOR PRIVADO
4849
SETOR PÚBLICO
4849
SEXUALIDADE
4471, 4604, 4662, 4665, 4685, 4730, 4975
SIMBOLISMO
4497
SINAIS E SINTOMAS DIGESTÓRIOS
4815
SÍNDROME DE DOWN
4521
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SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
4495, 4515, 4549, 4572, 4573, 4604, 4624, 4644, 4651, 4665, 4684, 4696, 4723, 4760, 4881, 4905,
4942
SÍNDROMES DA DOR MIOFASCIAL
4718
SINTOMAS CLÍNICOS
4601
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
4603
SISTEMAS DE APOIO A DECISÕES ADMINISTRATIVAS
4867
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL
4883
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
4835
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR
4953
SISTEMAS DE MEDICAÇÃO NO HOSPITAL
4829
SOCIALIZAÇÃO
4465
SOCIEDADES DE ENFERMAGEM
4654, 4711
SOLANACEAE
4689
SONO
4796
SOROPOSITIVIDADE PARA HIV
4515, 4954
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
4663, 4827
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM
4508, 4511, 4673, 4697, 4768, 4834, 4884, 4894, 4927, 4961, 4970
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
4757
SURTOS DE DOENÇAS
4881
TABAGISMO
4957, 4967
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO
4664
TÉCNICAS DE EXERCÍCIO E DE MOVIMENTO
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4800
TÉCNICAS PSICOLÓGICAS
4775
TECNOLOGIA
4972
TECNOLOGIA BIOMÉDICA
4478
TECNOLOGIA EDUCACIONAL
4536, 4709
TELEFONE
4864
TEMPO
4784
TEMPO DE INTERNAÇÃO
4784, 4819
TEORIA DE ENFERMAGEM
4464, 4469, 4482, 4537, 4636, 4694, 4695, 4698, 4725, 4727, 4753, 4964
TERAPÊUTICA
4526, 4798
TERAPIA ANTI-RETROVIRAL DE ALTA ATIVIDADE
4573
TERAPIA DIRETAMENTE OBSERVADA
4526, 4531, 4766, 4813
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
4574
TERAPIA NUTRICIONAL
4576
TERAPIA OCUPACIONAL
4836
TERAPIA POR ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA
4584
TERAPIAS ALTERNATIVAS
4689
TERAPIAS COMPLEMENTARES
4692, 4712, 4841, 4872
TERMINOLOGIA
4527, 4528, 4968
TESTES VISUAIS
4487
TOMADA DE DECISÕES
4894, 4970
TOQUE TERAPÊUTICO
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4929
TÓRAX
4496
TRABALHADORES
4686, 4707, 4744, 4812
TRABALHO
4571, 4605, 4620, 4687, 4705, 4743, 4783, 4812, 4826, 4846, 4884, 4965, 4972
TRABALHO DE PARTO
4831
TRABALHO EM TURNOS
4579
TRABALHO FEMININO
4853, 4971
TRABALHO NOTURNO
4633
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES
4882
TRANSMISSÃO VERTICAL DE DOENÇA
4905
TRANSPLANTE DE FÍGADO
4791, 4920
TRANSTORNO BIPOLAR
4813
TRANSTORNO POR USO DE TABACO
4967
TRANSTORNOS DA ALIMENTAÇÃO
4754
TRANSTORNOS DA AUDIÇÃO
4580
TRANSTORNOS DA VISÃO
4936
TRANSTORNOS DO HUMOR
4710
TRANSTORNOS DO SONO
4633
TRANSTORNOS MENTAIS
4465, 4519, 4596, 4724, 4754, 4759, 4784, 4806, 4889, 4890, 4925
TRANSTORNOS NUTRICIONAIS
4775
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL
4583, 4652
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS
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4777
TRANSTORNOS TRAUMÁTICOS CUMULATIVOS
4786, 4853, 4938
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
4772
TRATO URINÁRIO
4664
TRAUMATISMO MÚLTIPLO
4747
TRAUMATISMOS ENCEFÁLICOS
4850
TRIAGEM
4590
TROMBOEMBOLISMO
4935
TROMBOSE VENOSA
4935
TUBERCULOSE
4526, 4531, 4545, 4618, 4732, 4765, 4766, 4767, 4908
TUBERCULOSE PULMONAR
4835
TUTORIA
4504
ÚLCERA DE PRESSÃO
4474, 4607, 4614, 4801, 4922
UMIDADE
4840
UNIDADES DE CUIDADOS CORONARIANOS
4626
UNIDADES DE INTERNAÇÃO
4486, 4520, 4537, 4802
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
4474, 4559, 4564, 4578, 4584, 4605, 4608, 4609, 4619, 4633, 4639, 4655, 4694, 4701, 4720, 4727,
4746, 4801, 4845, 4854, 4863, 4876, 4896, 4898, 4901, 4902, 4935, 4953, 4970
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
4501, 4509, 4554, 4574, 4594
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
4556, 4569, 4642
UNIDADES HOSPITALARES
4687, 4790
UNIDADES HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE
4468
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UNIVERSIDADES
4564, 4575, 4846
USO DE MEDICAMENTOS
4769, 4813
VACINA CONTRA RUBÉOLA
4577
VACINAÇÃO
4632, 4649, 4669, 4941
VACINAS CONTRA HEPATITE B
4541
VACINAS SINTÉTICAS
4541
VALIDAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
4649
VALIDADE DOS TESTES
4854
VALORES SOCIAIS
4465, 4466, 4493, 4494, 4495, 4512, 4514, 4521, 4557, 4568, 4572, 4573, 4577, 4581, 4594, 4596,
4597, 4599, 4609, 4617, 4644, 4656, 4668, 4716, 4732, 4736, 4836, 4943, 4957, 4966, 4973
VAPOR
4919
VEÍCULOS AUTOMOTORES
4916
VENTRICULOSTOMIA
4887
VIGILÂNCIA DE EVENTO SENTINELA
4676
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4500, 4555, 4562, 4671, 4749, 4835, 4908
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4767, 4899
VIOLÊNCIA
4552, 4623, 4639, 4662
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
4494, 4530
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
4494, 4741, 4817
VIOLÊNCIA SEXUAL
4947
VÍRUS DA HEPATITE B
4541
VISITA DOMICILIAR
4714
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VÍTIMAS DE DESASTRES
4847
VULNERABILIDADE EM SAÚDE
4495, 4604, 4760, 4905, 4908, 4914

