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Apresentação

A produção do conhecimento acadêmico é uma prerrogativa das instituições de ensino
superior; já a divulgação depende de reconhecimento da comunidade cientifica, através dos seus
pares e dos meios de divulgação científica. O consumo representa a tradução do conhecimento em
ações práticas. Ele constitui-se a partir da transferência de saberes para o cotidiano das pessoas
através de políticas publicas de saúde e de cuidados de enfermagem. O acesso das pessoas aos
saberes constituídos se dá pelos caminhos da experiência feita e do método científico, portanto,
conhecimento é fonte de empoderamento, de transformação social e de cidadania.
Nesse sentido, a gestão 2007-2010 da Associação Brasileira de Enfermagem comprometida
com o desenvolvimento da pesquisa de Enfermagem no Brasil, acredita que o Catálogo 2008 se
constitui em um espaço cristalizado de divulgação das produções acadêmicas de Enfermeiros
brasileiros ou de conhecimento produzido no campo disciplinar da Enfermagem.
No Brasil, o crescimento da produção acadêmica é resultante da expansão dos Programas de
Pós-graduação strictu sensu o que implica no estabelecimento de mecanismos de divulgação e
difusão dessa produção por diferentes meios. O Catálogo 2008 de “Informações sobre Pesquisas e
Pesquisadores em Enfermagem” é uma fonte de consulta para a comunidade acadêmica e
científica da saúde, em geral, e da Enfermagem, em particular. No início de 2008, a CAPES
registrava 32 programas e 42 cursos aprovados, estabelecendo novos desafios no modo de organizar
e disseminar as produções das teses e dissertações.
Nesse sentido, o Catálogo confere visibilidade a produção, facilitando o acesso as produções
que se encontram nas Bibliotecas, em sua forma física ou digital. A novidade do Catálogo 2008 está
na inclusão do link remoto às Bibliotecas Digitais das Universidades, para que o leitor tenha acesso
ao texto completo.
I vone E va nge l i s t a C a br a l
D iret ora do C EPEn
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

335

TESE DE DOUTORADO

110

TESE DE LIVRE DOCÊNCIA

0
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

445

Total

¾ 2002

01

¾ 2003

05

¾ 2004

03

¾ 2005

15

¾ 2006

31

¾ 2007

390

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

233

Santa Catarina

43

Bahia

34

Ceará

34

Rio de Janeiro

29

Minas Gerais

23

Paraíba

23

Rio Grande do Sul

14

Paraná

10

Distrito Federal

02
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IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA
¾

ENFERMAGEM

Total
442

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

126

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

88

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

43

Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem – UFBA

34

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

33

Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem – UFMG

23

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

23

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

18

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

14

Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG

14

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

11

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

06

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

05

Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde - UFPR

04

¾

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde - UnB

¾

CUIDADOS CLÍNICOS EM SAÚDE

Universidade Estadual do Ceará. Centro de Ciências da Saúde - UEC
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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 strictu 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: 4981
BARRETO, Ivete Santos. Programas de atenção à saúde mental dos trabalhadores das
instituições federais de ensino superior. Goiânia. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências
da Saúde. Convênio UnB/UFG/UFMS, 2007. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): BEZERRA, Ana Lúcia Queiroz
RESUMO: A atenção à saúde mental do trabalhador integra as políticas de gestão de pessoas e
constitui um instrumento na promoção da qualidade de vida dos indivíduos, de resgate da cidadania e
da inclusão social. Esta pesquisa se propõe a identificar se as Instituições Federais de Ensino
Superior - IFES, dispõem de programas de saúde mental, para atender seus trabalhadores, sua
caracterização e inserção no plano gestor das universidades e também, descrever o Programa
SAUDAVELMENTE, desenvolvido pela Equipe de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Assuntos da
Comunidade Universitária, da Universidade Federal de Goiás, na atenção à saúde mental dos seus
trabalhadores. Trata-se de um estudo descritivo/exploratório, do tipo survey e pesquisa documental.
Os resultados são apresentados em dois tópicos: 1. Aproximação da Realidade da Atenção à Saúde
Mental dos Trabalhadores das IFES, com as unidades temáticas: A Saúde Mental nas IFES,
Assistência à Saúde Mental nas IFES, Limitadores para a Assistência à Saúde Mental nas IFES; 2.
Descrição do Programa SAUDAVELMENTE, apresentando a experiência documentada pela
PROCOM/UFG, dos caminhos trilhados pelos profissionais, para desenvolvimento de programa de
atenção à saúde mental de comunidade universitária. Das 13 (100%) das IFES pesquisadas, nove
(69%) desenvolvem ações de atenção à saúde mental, sendo cinco (38%) destinadas aos
universitários e quatro (31%) aos trabalhadores. Três (23%) não desenvolvem programas de atenção
à saúde mental e uma (8%) não informa. O Programa SAUDAVELMENTE apresenta caráter
interdisciplinar, funciona há quatro anos e constitui um instrumento com ações para prevenção e
tratamento de agravos da saúde mental da comunidade da Universidade Federal de Goiás. O
sofrimento do trabalhador reflete no seu cotidiano familiar, na equipe com repercussões na
produtividade do trabalho coletivo, e cabe ao gestor implementar ações para que os trabalhadores e
ele próprio alcancem êxitos pessoal e profissional, que implicarão sensivelmente na qualidade de vida
no trabalho.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2331
Nº de Classificação: 4982
MESIANO, Eni Rosa Aires Borba. Infecções hospitalares do trato urinário e corrente sangüínea e
fatores associados em pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo no Distrito
Federal. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2007. 121 f.
Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): HAMANN, Edgar Merchán
RESUMO: Introdução: A infecção hospitalar constitui um problema de saúde pública causando
aumento na morbidade, letalidade e no tempo de internação dos pacientes com conseqüente
elevação dos custos hospitalares. Nos estabelecimentos de saúde as unidades de tratamento
intensivo (UTIs) despertam maior preocupação com a infecção hospitalar devido à gravidade dos
pacientes internados bem como ao fato destes pacientes estarem mais expostos aos procedimentos
de risco. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo conhecer o coeficiente de incidência e os
fatores de risco associados às infecções do trato urinário e infecção da corrente sangüínea por
Cateter Venoso Central (CVC), em pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo dos
hospitais da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal (DF). Métodos: Realizou-se
um estudo epidemiológico analítico tipo coorte prospectivo em âmbito clínico. Serviram de campo de
pesquisa oito UTIs pertencentes ou credenciadas pelo SUS sendo constituída uma amostra
seqüencial que incluiu todos os pacientes internados por mais de 24 horas durante dez meses.
Resultados: Do total de pacientes internados nessas unidades no período do estudo (1006), 96%
(966) de cateter vesical e 62,6% (630) fizeram uso de cateter venoso central. Foi encontrada uma
incidência de 8,7% de ITU-H e 6,3% de ITU comunitária. Houve uma associação positiva entre ITU e
doenças endócrinas, respiratórias, renais e ortopédicas e traumatológicas. O uso concomitante de
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flebotomia e cateter vesical apresentou-se como fator de risco para ITU mesmo após controlado o
efeito confundidor . Já o uso de cateter periférico, tipo “Scalp”, se comportou como fator protetor para
ITU com significância estatística. 77% dos pacientes com ITU foram submetidos a tratamento
antimicrobiano. Houve uma incidência de 6,4% de infecção da corrente sangüínea (ICS) sendo que a
presença dessa infecção mostrou-se associada ao tempo de internação dos pacientes nas UTIs (
tempo médio de 40,3 dias contra 11,5 dias para os pacientes que não tiveram infecção); pacientes
com problemas neurológicos (30%) foram os mais acometidos; 62,5% dos pacientes que
apresentaram ICS fizeram uso do CVC por mais de 21 dias. O cateter de duplo lúmen foi o mais
utilizado. Os germes Gram-positivos foram os mais incidentes. Conclusão: a maioria dos resultados
encontrados é consistente com a literatura, claro que guardadas as devidas considerações nos
âmbitos em que foram realizados. As ações de treinamento dos profissionais que trabalham nas UTIs
deverão ser analisadas e esperamos que os resultados encontrados sirvam de direcionamento para
as mesmas. Por se tratarem de hospitais pertencentes ao SUS é necessária uma uniformidade de
condutas frente ao uso desses procedimentos assim como a organização das equipes de
padronização de medicamentos principalmente dos antimicrobianos. Ressalta-se o papel de
engajamento ativo dos profissionais de Enfermagem e Medicina e da equipe das UTIs na prevenção
e na vigilância das infecções hospitalares.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2426
Nº de Classificação: 4983
MANGUEIRA, Suzana de Oliveira. Ensino e aplicação do processo de enfermagem nos cursos
técnicos profissionalizantes. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias de
RESUMO: O processo de enfermagem, definido como instrumento metodológico do cuidar, deve ser
desenvolvido por todos os membros da equipe, para que seja eficaz. Este estudo se propôs a
investigar o ensino e a aplicação do processo de enfermagem na formação do técnico desta área no
município de João Pessoa - Pb. Trata-se de um estudo documental, exploratório e descritivo,
desenvolvido em cinco escolas formadoras de técnicos de enfermagem, sendo uma pública federal e
quatro particulares e constou de três etapas. Na primeira, buscou-se examinar, na matriz curricular
destas escolas, indícios do ensino e aplicação do processo de enfermagem nos planos de curso de
todas as disciplinas. Na segunda, realizaram-se entrevistas com as docentes de disciplinas
vinculadas aos fundamentos de enfermagem, quanto à participação dos técnicos no processo de
enfermagem, bem como a sua abordagem no ensino. Na terceira etapa, aplicou-se um questionário
de auto-avaliação aos discentes concluintes destas escolas quanto às suas competências
(conhecimento/habilidades) para atuação no processo de enfermagem; foram aplicados 204
questionários, resultando em 176 instrumentos válidos. Vale ressaltar que se consideraram os
aspectos éticos expressos na Resolução 196/96 do CNS. Os dados da primeira e segunda etapas
foram analisados qualitativamente, com base no método de Análise de Conteúdo, preconizado por
Bardin. A terceira etapa foi analisada quantitativamente. Observou-se que, na matriz curricular das
escolas participantes do estudo, não há indícios do ensino do processo de enfermagem, embora sua
aplicação tenha sido verificada em poucas disciplinas de algumas escolas. Quanto ao conhecimento
de docentes sobre a participação dos técnicos no processo de enfermagem, os relatos revelaram
uma participação com déficit de criticidade (levantamento de dados), a não participação em fases
fundamentais deste método (planejamento e avaliação), bem como uma participação assistemática e
com déficit de registro (avaliação), contudo, os relatos revelaram uma maior participação na fase de
implementação da assistência de enfermagem, embora com significativos déficits de registro. Quanto
à abordagem do processo de enfermagem no ensino, este é enfatizado a partir da divisão didática de
suas etapas, algumas vezes vinculado a referenciais teóricos humanistas. Para proceder ao ensino
do processo de enfermagem, algumas docentes afirmaram utilizar apenas recursos e estratégias
didáticas tradicionais. Os fatores que dificultam ou inviabilizam o ensino deste processo são: carga
horária insuficiente das disciplinas, valorização das técnicas do cuidado, dissociação teoria prática e
déficit de conscientização dos discentes do curso técnico de enfermagem. Quanto à auto-avaliação
de discentes, constatou-se que a maioria se auto-avaliou com os escores 3. Bom ou 4 . Ótimo, em
todas as fases. Estes dados revelam inconsistências significativas, haja vista que esta temática não
está inserida na matriz curricular dos referidos cursos, e o seu ensino, quando ocorre, ainda se
apresenta de forma frágil, revelando a necessidade de readequação do ensino, na busca de construir
as competências necessárias à atuação efetiva no processo de enfermagem.
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Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60088
Nº de Classificação: 4984
ALBUQUERQUE, Candice Cavalcanti de. Termos de linguagem especial de enfermagem
identificados em registros de uma unidade de terapia intensiva neonatal. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [120] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: A avaliação do registro de enfermagem sempre foi uma parte essencial do
desenvolvimento profissional, porém, ainda não é possível se descrever o conteúdo da prática, pois a
linguagem utilizada no cuidado não se tornou suficientemente unívoca. Nessa perspectiva percebe-se
a relevância da identificação de uma linguagem específica utilizada pelos enfermeiros, para o registro
de suas atividades. Este estudo tem como objetivos identificar os termos empregados pelos
componentes da equipe de enfermagem, nos registros em prontuários da Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal de um hospital escola; fazer o mapeamento cruzado dos termos identificados com
os constantes na CIPE® Versão 1, de modo a verificar quais os incluídos e os não incluídos; e
categorizar os termos identificados como não constantes segundo os eixos da CIPE® Versão 1.
Trata-se de um estudo com abordagem descritiva, em que se utilizou o método retrospectivo, para a
coleta de dados em registros de enfermagem, e o processo de mapeamento para análise dos dados
contidos nesses registros. A análise realizada pelo método de cross-mapping, consiste em mapear os
termos em questão, e compará-los com os termos de um modelo de referência, a CIPE® Versão 1,
de modo a se identificar os que constam ou não nesta Classificação. A pesquisa foi desenvolvida
após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa e a autorização da direção do
hospital, para o manuseio e coleta de dados nos prontuários dos pacientes. A partir da transcrição
dos registros de enfermagem, de todos os prontuários, foi formado o corpus de análise do estudo. O
banco de dados foi incluído em uma planilha do Excel, a qual foi importada para o Access for
Windows para que fosse submetido ao processo de mapeamento cruzado. Da mesma forma foi
importada outra planilha com os termos da CIPE® Versão 1, distribuídos por eixo. Essas tabelas
foram cruzadas, identificando os termos constantes e os não constantes nessa Classificação. Os
resultados do estudo evidenciam que foram identificados 160 termos constantes e 604 não
constantes na CIPE® Versão 1. Os termos identificados como constantes foram delimitados dentro
de sua árvore temática, por eixos, e analisados os mais freqüentes segundo sua importância para
Neonatologia. Os termos identificados como não constantes, foram submetidos a um novo processo
de análise, visando a sua categorização nos eixos da referida Classificação e analisados segundo
sua importância para Neonatologia. De acordo com os resultados obtidos, podemos afirmar que os
objetivos que nortearam esta pesquisa foram alcançados, mostrando-se adequada a trajetória
metodológica utilizada na elaboração deste trabalho. Consideram-se os resultados do estudo
relevantes para o conhecimento do vocabulário utilizado no cuidado intensivo ao neonato. Almeja-se
que sejam realizadas pesquisas para validação dos termos identificados como constantes na CIPE®,
como também a análise de inclusão dos termos considerados não constantes nesta classificação,
com o objetivo de corroborar os resultados desta pesquisa, e, principalmente, contribuir com a
construção da linguagem especializada da área.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46017
Nº de Classificação: 4985
FURTADO, Luciana Gomes. Construção de uma nomenclatura de diagnósticos de enfermagem
para a Clínica Médica do HULW/UFPB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. [127] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: O surgimento das linguagens científicas, como também a discussão sobre suas
propriedades e peculiaridades assume relevância em toda a sua história, incentivando os cientistas a
estabelecerem padrões terminológicos, em seus âmbitos de especialidade e intensificando suas
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preocupações com regras de formação dos termos de modo a atribuir determinadas especificidades à
sua linguagem, com o objetivo de assegurar a univocidade da comunicação científica mundialmente.
Esta pesquisa, do tipo exploratório-descritiva, foi desenvolvida com o objetivo de construir uma
Nomenclatura de Diagnósticos de Enfermagem para a Clínica Médica do HULW/UFPB tendo como
base o banco de dados de termos da clínica médica, o Modelo dos 7 eixos da CIPE® Versão 1 e a
ISO 18.104. Na primeira etapa da pesquisa, a construção do banco de dados, foram seguidos quatro
procedimentos da metodologia terminológica: 1) Identificação e avaliação da documentação
especializada: os 611 termos atribuídos a fenômenos e ações de enfermagem, identificados na
Clínica Médica passaram por um processo de normalização, resultando em 510 termos. Em seguida,
passaram por um processo de mapeamento cruzado com os termos da CIPE® Versão 1, obtendo-se
a ocorrência de 212 termos constantes e 298 termos não constantes nessa classificação. 2)
Delimitação do campo temático: após o processo anterior, foram selecionados os termos dos Eixos
Foco e Julgamento, objeto desse estudo, sendo representados nos termos constantes por 88 termos
no Eixo Foco e 8 no Eixo Julgamento. Entre os termos não constantes, foram classificados 86 termos
no Eixo Foco e 28 no Eixo Julgamento. 3) Estabelecimento da árvore de termos a serem definidos: os
termos pertencentes aos Eixos Foco e Julgamento relacionados com as Árvores Taxonômicas dos
Eixos Foco e Julgamento da CIPE® Versão 1, resultou na construção das Árvores conceituais dos
Eixos Foco e Julgamento da Clínica Médica. 4) Compilação dos dados extraídos para constituição
das definições teóricas: Os termos constituintes das Árvores conceituais da Clínica Médica passaram
por um processo de definição, onde para os termos constantes as definições foram retiradas da
CIPE® Versão 1 e para os termos não constantes foram consultados dicionários técnicos e da língua
portuguesa, como também literatura da área de saúde e de enfermagem. Essas definições foram
submetidas a um processo de análise e consenso, passando então a constituir o Banco de dados de
termos da Clínica Médica com 210 termos. A segunda etapa da pesquisa, a construção da
Nomenclatura, foi organizada a partir do banco de dados de termos e o referencial teórico do
HULW/UFPB, que combinados com o processo diagnóstico, resultaram na construção de 41
diagnósticos, constituindo assim, a Nomenclatura de Diagnósticos de Enfermagem para a Clínica
Médica do HULW/UFPB. Os resultados desta pesquisa representaram uma positiva troca de
experiências entre as pessoas envolvidas neste processo de construção, proporcionando uma real
possibilidade de campos de estudos, bem como a apropriação dessa nomenclatura como instrumento
de trabalho e produção do conhecimento pela equipe de enfermagem da Clínica Médica.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60063
Nº de Classificação: 4986
VERAS, Claudia Luciana de Sousa Mascena. Características da organização da atenção básica
de municípios do Estado da Paraíba - 2005. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
RESUMO: A estratégia Saúde da Família tem se configurado como a principal forma de organização
da oferta de serviços da atenção básica e de fortalecimento dos sistemas municipais de saúde na
Paraíba, onde a maior parte dos municípios do estado, ou seja, 87%, possui menos de 20 mil
habitantes e, portanto, desenvolvem na sua maioria ações básicas de saúde. Entretanto há uma
escassez de estudos sobre as formas de organização assumidas efetivamente pela atenção básica
assim como sobre a utilização de instrumentos de avaliação que permitam definir medidas de
intervenção e aprimoramento. Este estudo, de caráter descritivo, com desenho observacional
transversal, analisou as características da organização da atenção básica de 15 municípios do estado
da Paraíba no ano de 2005 e avaliou o desempenho desses municípios segundo alguns indicadores
de cobertura selecionados nas áreas de saúde da criança, saúde da mulher, controle da hipertensão
arterial e do diabetes mellitus. A análise de características da gestão considerou as seguintes subdimensões da organização da atenção básica: métodos e instrumentos de gestão, mecanismos de
controle e avaliação da atenção básica, qualificação de pessoal e fortalecimento do controle social no
município. A partir dos critérios utilizados para a caracterização da organização da atenção básica e
da análise dos indicadores de cobertura selecionados, os municípios foram classificados em situação
satisfatória, intermediária ou insatisfatória. Observou-se que, em relação à organização da atenção
básica, apenas dois dos municípios estudados obtiveram desempenho satisfatório, e desses, um
município permaneceu com desempenho satisfatório em todas as áreas estudadas. No que concerne
à cobertura das ações, o melhor desempenho dos municípios foi observado na área de saúde da
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criança e a pior situação foi a da classificação dos indicadores de cobertura da área de saúde da
mulher.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60046
Nº de Classificação: 4987
SOUZA, Eulina Helena Ramalho de. Programa Viva Mulher e a detecção do câncer de mama no
Cariri Ocidental da Paraíba. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2007. [76] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: A neoplasia maligna da mama é a principal causa de óbito por câncer entre as mulheres
acima dos 40 anos de idade e é a neoplasia mais incidente entre as mulheres excluindo-se o câncer
de pele não melanoma. Por todas as estatísticas disponíveis de incidência e mortalidade, o câncer de
mama é um grande desafio para a Saúde Pública, no que diz respeito à atenção à saúde da mulher.
O Ministério da Saúde/INCA idealizou em 1999 o Programa Viva Mulher, cujo objetivo é reduzir a
mortalidade e as repercussões físicas e psicológicas do câncer de mama e do colo do útero entre as
mulheres brasileiras. A região do Cariri Ocidental da Paraíba foi selecionada para receber em regime
de comodato um mamógrafo doado pelo Ministério da Saúde/INCA, no final do ano de 2000 para que
fosse implantado, um pólo secundário descentralizado de detecção e diagnóstico do câncer de
mama. A partir de 2001, foram iniciadas as ações do Programa naquela região, e o presente trabalho
tem como objetivos analisar o processo de implantação e funcionamento do Programa; descrever as
ações e procedimentos realizados para a detecção e diagnóstico do câncer de mama no período de
janeiro de 2001 a dezembro de 2005; avaliar o funcionamento do Programa em relação à metas
propostas pelo Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer, e verificar se houve modificação no
perfil epidemiológico relacionado aos estágios em que as alterações mamária suspeitas para
malignidade passaram a ser diagnosticadas. Entre janeiro de 2001 e dezembro de 2005, foram
cadastradas 5.198 mulheres para realização de mamografia, e 1.896 mulheres para a realização de
consulta especializada em mastologia. Nesse período foram diagnosticados 46 casos de câncer de
mama, dos quais 73,9% em estágios iniciais. Em 2001, a percentagem de casos iniciais representou
28,6% e foi crescente à medida que o Programa passou a ser divulgado e suas ações estendidas a
um maior número de mulheres. A cobertura populacional para a faixa etária indicada pelo Programa,
no que diz respeito à realização de mamografia foi de 35,9%, abaixo da meta de 60% proposta pelo
Ministério da Saúde. A conclusão desse trabalho é que ações precisam ser desenvolvidas para que
um maior número de mulheres, na faixa etária indicada, submeta-se às ações de rastreamento e
permaneçam nesse processo, o que permitirá o atingimento do objetivo esperado que é a diminuição
das repercussões físicas e psicológicas do diagnóstico e tratamento do câncer de mama e, mais
importante, a redução das taxas de mortalidade por essa patologia.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60050
Nº de Classificação: 4988
COUTINHO, Ana Paula de Oliveira. Construção e validação de um instrumento para a
sistematização da assistência de enfermagem no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: O propósito deste estudo foi elaborar um instrumento que possibilite a Sistematização da
Assistência de Enfermagem para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nas
Unidades de Suporte Avançado, tendo como base teórica o Modelo de Adaptação de Roy. Para tanto
foi desenvolvido um estudo metodológico fundamentado na validação de conteúdo e executado em
quatro fases. Na primeira fase - Construção e aplicação do instrumento para coleta de dados -, foram
realizadas as seguintes etapas: a) revisão da literatura sobre o Modelo de Adaptação, com enfoque
no Modo Fisiológico de Adaptação, e também foram levantadas referências sobre a pessoa em
estado crítico, urgências e emergências, e a assistência de enfermagem/processo de enfermagem

6
voltados para esta área, b) revisão da literatura na busca por instrumentos de coleta de dados que
envolvesse pelo menos dois itens: assistência de enfermagem e urgência/emergência, c) construção
do modelo do instrumento, d) validação de conteúdo dos itens do instrumento, com enfermeiros
docentes e assistenciais, e e) aplicação do instrumento de coleta de dados a uma amostra de 43
usuários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, escolhidos aleatoriamente, para a
identificação dos indicadores clínicos. A segunda fase do estudo - Identificação dos Diagnósticos e
Intervenções/Atividades de Enfermagem -, foi desenvolvida em duas etapas: a) utilizando-se a
Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA foram identificados, por meio do raciocínio
clínico, 29 diagnósticos de enfermagem; b) utilizando a Classificação de Intervenções de
Enfermagem - NIC, foram estabelecidas as intervenções/atividades de enfermagem para os
diagnósticos identificados. Na terceira fase - Construção do Instrumento para a Sistematização da
Assistência de Enfermagem no SAMU -, foi estruturado o instrumento contendo na primeira parte os
dados necessários para identificação da ocorrência, que são de natureza epidemiológica e por isto
permitem estabelecer uma caracterização deste tipo de atendimento. A segunda parte é composta
pela avaliação de comportamentos e estímulos, dividida em 7 seções: oxigenação, eliminação,
proteção, sentidos, fluídos e eletrólitos, função neurológica, e função endócrina. Na terceira parte do
instrumento ficou reservado o espaço para registro dos diagnósticos e das intervenções/atividades de
enfermagem e na última parte do instrumento, tem-se ás anotações de enfermagem. A quarta e
última fase - Validação do instrumento de sistematização - envolveu: a) a validação de conteúdo e
aparência do instrumento e foi realizada com os mesmos enfermeiros que validaram o instrumento de
coleta de dados na 1ª fase da pesquisa, b) a incorporação das sugestões apresentadas pelos
enfermeiros, quando pertinentes, e c) a elaboração da versão final do Instrumento para a
Sistematização da Assistência de Enfermagem no SAMU. O instrumento construído nesta pesquisa
não deve ser considerado como definitivo; espera-se que sua utilização suscite nos enfermeiros do
SAMU o desejo de pesquisar e de desenvolver estudos para o aprimoramento do instrumento, para
que se tenha um instrumento confiável e que promova uma prática de enfermagem coerente e de
qualidade. Pois acredita-se que utilizar este instrumento, aproxima mais os enfermeiros assistenciais
da possibilidade de executarem o processo de enfermagem na sua prática clínica diária.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60030
Nº de Classificação: 4989
FELISMINO, Hérica Paiva. Direitos e deveres de pessoas com HIV/aids no âmbito da saúde e do
trabalho: um enfoque bioético. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
SOARES, Maria Júlia Guimarães Oliveira
RESUMO: A Bioética, como ética da vida, visa refletir os conflitos oriundos nas várias áreas do
conhecimento, em particular, no campo das ciências médicas. Tem como foco principal o respeito e a
valorização do ser humano. Este estudo teve como objetivos investigar o discurso dos participantes
do estudo no que concerne os direitos e deveres das pessoas com HIV/AIDS; identificar os direitos e
deveres do indivíduo com HIV/AIDS no campo da saúde e no âmbito do trabalho; analisar os
depoimentos dos participantes, à luz da Bioética. Trata-se de um estudo exploratório com abordagem
qualitativa. O campo de investigação foi o Serviço de Assistência ao Indivíduo com HIV/AIDS do
Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Participaram do
estudo vinte pacientes com HIV/AIDS, dos quais dez eram do sexo feminino e dez do sexo
masculino. Os dados foram coletados durante os meses de agosto a setembro de 2006, por meio da
técnica da entrevista, utilizando o sistema de gravação. As respostas foram analisadas
qualitativamente a partir da Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. Desta análise emergiram
as seguintes idéias centrais: direito de ser respeitado como qualquer cidadão e não sofrer
discriminação; dever de se cuidar, tomando a medicação e fazendo os exames regularmente, e de
proteger outras pessoas do HIV, usando preservativo; direito a uma assistência médica de qualidade
e sem discriminação, inclusive a garantia de medicação e exames oferecidos pelo SUS; dever de
fazer um pré-natal corretamente, tomando a medicação durante a gravidez para prevenção da
doença no filho e cuidando dos filhos HIV positivo; direito ao sigilo por parte dos profissionais da
Saúde; direito de ser bem assistido em todos os serviços de saúde, com ética profissional, sem ser
discriminado por médicos e enfermeiros; direito de trabalhar normalmente como qualquer pessoa;
direito de conseguir emprego, auxílio-doença e aposentadoria; direito de permanecer no trabalho
após a descoberta da doença, sem ser discriminado nem excluído por se tratar de uma pessoa com
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HIV. O estudo revelou que a maioria dos direitos da pessoa assim acometida, segundo o DSC dos
entrevistados, no campo da saúde e do trabalho, não são respeitados, apesar de assegurados pela
Constituição Federativa do Brasil. O anonimato continua sendo a arma usada por meio soropositivos
para ter garantidos seus direitos de cidadão. O estudo possibilitou uma reflexão no âmbito da
Bioética, em particular, no que se refere aos princípios da autonomia, beneficência, não-maleficência
e justiça, visto que estes não estão sendo plenamente respeitados pelos profissionais da Saúde, na
prática do cuidar da pessoa com HIV/AIDS, além da não observância destes princípios no contexto
do trabalho.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4990
CRUZ, Simara Lopes. O fonoaudiólogo e sua participação em unidades básicas de saúde:
representações sociais. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2007. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: A Atenção Básica de Saúde é responsável pelos cuidados básicos de saúde da
população, tendo para tanto, cada Unidade Básica de Saúde (UBS) uma respectiva área
geográfica/população de sua responsabilidade. Elas são consideradas as “portas de entrada” para o
Sistema Único de Saúde, uma vez que devem ser as primeiras referências da população para buscar
cuidados aos seus problemas e atenção às suas necessidades de saúde. Para tanto, este estudo tem
os objetivos de identificar as representações sociais sobre o fonoaudiólogo e sua participação nas
equipes construídas por profissionais integrantes da equipe mínima de saúde; conhecer as
representações sociais construídas pelo fonoaudiólogo sobre si e sua participação na equipe de
saúde; verificar as representações sociais sobre o fonoaudiólogo e sua participação na equipe
abrangendo aspectos psicossociais responsáveis ou não pelo engajamento do fonoaudiólogo na
equipe de saúde das estratégias do Programa Saúde da Família. Trata-se de um estudo exploratório
obtido em uma pesquisa realizada com profissionais que atuam em unidades básicas de saúde em
João Pessoa – PB, com trinta e seis sujeitos de ambos os sexos. Os dados foram coletados a partir
de entrevista semi-estruturada e analisada utilizando-se o software ALCESTE 4.8. Os resultados
obtidos foram interpretados à luz da teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 1961/1978) e
estão apresentados em gráficos, quadros e figuras. Os resultados apontam quatro classes ou
categorias de análise, como: Descrições sobre as atividades do Fonoaudiólogo; Participação do
fonoaudiólogo na equipe multiprofissional; Justificativas para inclusão do fonoaudiólogo na atenção
básica de saúde; Sócio-dinâmica de atendimento dos usuários. Observam-se aqui as implicações
psicossociais, envolvidas na elaboração dos conhecimentos, enquanto caráter integrador, cuja função
de orientação dos comportamentos conduz os sujeitos à elaboração dos significados, ligados à
participação do fonoaudiólogo nas unidades básicas de saúde, produzidas por aqueles que atuam no
serviço de atenção básica de saúde. Dessa forma, podemos constatar que os atributos relacionados
à atuação do fonoaudiólogo na UBS encontram-se sempre relacionados ao papel que as RS
cumprem diante da participação deste profissional nesta atuação.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60079
Nº de Classificação: 4991
ARAÚJO, Gisélia Alves. Vida, trabalho e qualidade de vida: percepção de profissionais de
enfermagem que atuam no centro de material e esterilização. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília Romero de Miranda
RESUMO: O presente estudo é do tipo descritivo, com uma abordagem quanti-qualitativa. Foi
realizado no Centro de Material e Esterilização (CME) do HULW/UFPB-João Pessoa - PB. Objetiva
investigar a percepção dos profissionais de enfermagem do CME em relação à vida e ao trabalho,
utilizando um instrumento de percepção; avaliar a qualidade de vida dos mesmos, através do
questionário Whoqol-bref (OMS) e estabelecer relações entre os indicadores de percepção da vida e
do trabalho e os domínios da qualidade de vida desses profissionais. A amostra constou de 24
profissionais (04 enfermeiras, 10 técnicos e 10 auxiliares de enfermagem), com dados coletados no

8
período de março a abril de 2006. Os dados quantitativos foram submetidos a tratamento estatístico
para Análise Descritiva (freqüência, percentagem, média e desvio padrão) e correlações; os
qualitativos foram trabalhados, através da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados
mostraram que, em relação à percepção e aos estados de vida pessoal e profissional dos sujeitos, os
indicadores positivos para o trabalho obtiveram uma freqüência maior e os negativos uma menor
freqüência do que os assinalados com relação à vida. Em se tratando da satisfação com a vida e o
trabalho, a satisfação com o trabalho sobressaiu em relação à com a vida; destacando-se os itens em
que 100% dos profissionais referem satisfação com seu trabalho, em trabalhar no CME e que o
trabalho dá sentido a sua vida. Em relação ao Discurso do Sujeito Coletivo, este revelou a satisfação
e valorização do serviço realizado naquela unidade, mas também a interferência do mesmo na saúde
dos trabalhadores causada pela repetitividade, esforço físico, sobrecarga de trabalho, enfim fatores
ergonômicos que comprometem a vida do trabalhador. Quanto à avaliação da qualidade de vida,
relativa à questão de qualidade de vida geral, obteve-se um escore médio de 66,2% (DP=13,5),
indicando um nível bom. Em se tratando de domínios, o que sobressaiu foi o Domínio Psicológico
com um escore médio de 73,1% (DP=10,9), e o de menor escore foi Meio Ambiente com 57,8% (DP=
11,9). Referente à correlação entre os indicadores de vida e do trabalho e os domínios de qualidade
de vida, estes ocorreram de forma positiva e negativa: o Domínio Psicológico apresentou maior
número de correlações; o de maior valor foi o Domínio Físico; e a correlação mais baixa foi no Meio
Ambiente, coincidindo com Relações Sociais, todas positivas e relativas à vida. Portanto, os achados
apontam para uma valorização do trabalho como fonte de sobrevivência e realização, assim como de
uma boa qualidade de vida, apesar das fragilidades identificadas no decorrer do estudo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60061
Nº de Classificação: 4992
COSTA, Stella Pereira Rodrigues da. Perfil de qualidade de vida dos portadores de colostomia.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília Romero de Miranda
RESUMO: Este estudo teve como objetivo traçar o perfil de qualidade de vida dos portadores de
colostomia. Foi avaliada a partir do perfil sócio-demográfico, dos sinais e sintomas do portador de
colostomia e por seis escalas referentes a Capacidade Física, Função Psicológica, Estado de Ânimo
Positivo, Estado de Ânimo Negativo, Função Social e Bem Estar Social do módulo central do
instrumento PECVEC. Trata-se de um estudo do tipo exploratório com abordagem quantitativa,
desenvolvido no Centro Paraibano de Ostomizados, no município de João Pessoa- PB, aplicado a
uma amostra 18 portadores de colostomia definitiva. Os resultados demonstraram que os portadores
de colostomia apresentaram mais qualidade de vida nas escala de estado de ânimo negativo, bemestar social, função psicológica, função social, estado de ânimo positivo e capacidade física. Foi
observada uma diminuição da qualidade de vida ao longo do tempo de colostomizado Isso pode ter
acontecido devido a todos os pacientes em estudo apresentarem colostomia definitiva, tendo que
realizar atividades rotineiras no manuseio da bolsa coletora. No entanto, a escala V de função social
foi a exceção, pois a qualidade de vida dos pacientes do estudo foi diminuída em relação aos que
tinham até 5 anos de realização da colostomia talvez devido a este pacientes não conseguirem
realizar atividades diárias de lazer e conversar sempre sobre suas preocupações, devido ao impacto
causado pelo procedimento a que foram submetidos. Foi observado que quanto menos incômodo foi
sentido nas mudanças de vida diária, no trabalho e nos estudos, nos sentimentos de tristeza e na
interrupção do sono, os portadores de colostomia sentiram maior qualidade de vida. Vê-se, portanto,
a importância de que o perfil da qualidade de vida do portador de colostomia seja traçado
periodicamente pelos enfermeiros e outros profissionais de saúde que assistem esses pacientes,
para servir de suporte nas prevenções do comprometimento das atividades cotidianas e promover
melhoria no enfrentamento da realidade sentida com o passar do tempo. Percebe-se a importância
geral dos escores obtidos nos instrumentos deste estudo que apresentaram uma boa qualidade de
vida apesar das fragilidades identificadas. Essa qualidade de vida pode ser devido a participação dos
portadores pesquisados em reuniões contínua no CPO, onde recebem e transmitem orientações
sobre o seu estado de ser um portador de colostomia temporária ou definitiva, trocando vivências
visando o bem estar físico, social e menta.l do ostomizado. Espera-se que outros estudos venham
complementar este para que o assistir ao paciente colostomizado seja contínuo e proporcione a
identificação de outras fragilidades que possam ser identificadas para melhorar a qualidade de vida
dessas pessoas que são submetidas a uma colostomia definitiva.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaostellapereira.pdf
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Nº de Classificação: 4993
RÊGO, Gicélia de Lima. Gestão da qualidade: análise da implantação no serviço de enfermagem de
um hospital de ensino. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: A expectativa deste estudo foi investigar como se desenvolveu a implantação da qualidade
no serviço de enfermagem das unidades de internação de um hospital de ensino da cidade de
Salvador. Trata-se de um Estudo de Caso de natureza qualitativa, com caráter exploratório descritivo,
que objetivou descrever e analisar a(s) forma(s) de implementação da qualidade no serviço de
enfermagem das referidas unidades. Os atores sociais foram eleitos a partir do universo de
profissionais de enfermagem direta ou indiretamente responsáveis pela qualidade do serviço de
enfermagem no período de 1995-2000. A entrevista gravada foi incorporada como estratégia de
coleta de dados através de um roteiro semi-estruturado, fundamentado por princípios básicos
identificados a partir do modelo de Gestão da Qualidade. Este roteiro foi submetido à avaliação por
um corpo de juízes composto por um grupo de cinco enfermeiros professores da área de
Administração, com experiência docente e/ou de pesquisa na temática qualidade em serviços de
enfermagem, que se prestaram a identificar falhas e/ou melhor forma de abordagem das questões do
instrumento, a fim de assegurar maior eficácia na sondagem da temática em questão. Foi realizada
também análise da situação através de registros contidos em documentos arquivados na instituição
visando a complementação dos dados coletados. Estes foram analisados atendendo aos requisitos
de análise temática proposta por Bardin (1994). Os resultados demonstraram que o modelo de
Gestão pela Qualidade Total implantado em 1995 não obteve o sucesso esperado sendo
interrompido ao final de 2000 por decisão político-administrativa. Além das evidências de
envolvimento passivo de pessoas da alta e média-gerência esta investigação revelou a ausência de
uma estrutura para a qualidade. Não houve participação dos servidores como sujeitos do processo de
produção, desencadeando-se diversas formas de resistência muito evidentes na categoria de
enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4994
CARMO, Vera Lúcia Avena. Estratégias de capacitação dos profissionais de saúde do Estado da
Bahia na década de 1990: estudo em um distrito sanitário de Salvador. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Vera Lúcia Peixoto Santos
RESUMO: Esta dissertação trata de um estudo qualitativo cujo objeto é a estratégia utilizada pela
Secretaria Estadual de Saúde (SESAB) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na capacitação dos
profissionais de saúde em um Distrito Sanitário na década de 90. Teve como objetivos analisar essas
estratégias relacionando-as com os propósitos aos quais se destinam, discutindo aspectos
relacionados à organização dos Núcleos de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NDRH) que
influenciaram na capacitação desses profissionais e identificar os fatores que limitam essa
capacitação relativa à organização e aos trabalhadores. A coleta de dados foi realizada através de
entrevista semi-estruturada, gravada e consulta de documentos referentes às políticas de RH da
década de 90. Foram entrevistados profissionais de nível médio (auxiliares de enfermagem) e
profissionais de nível superior (médicos, enfermeiras e assistentes sociais) e, também,
Coordenadores de RH ou representantes de RH da SMS e SESAB. Para análise e tratamento dos
dados, optou-se pela linha filosófica do materialismo dialético e pela análise documental. Conclui que
no período estudado não existiu uma política definida de capacitação de recursos humanos, apesar
de existirem esforços e interesses das Secretarias (Municipal e Estadual) para que profissionais
fossem capacitados e prestarem uma melhor assistência à comunidade. Conseqüentemente, as
estratégias resumiram-se aos treinamentos em serviços. Estes treinamentos foram dirigidos
principalmente aos profissionais de nível superior, ficando o treinamento de nível médio restrito a sua
área de atuação. Houve um relativo desconhecimento dos Coordenadores e profissionais sobre a
proposta de NOB/RH, o que dificultou a sua aplicabilidade, embora demonstrasse interesse em
participar das capacitações e, quando participavam, utilizavam os conhecimentos no trabalho. Os
mecanismos de informação resumiram-se à leitura dos boletins informativos, diário oficial e
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articulação com reuniões de serviço, sendo que a Internet não foi utilizada no trabalho. Isto posto,
conclui-se que os interesses da Organização se materializaram na manutenção do “status quo”.
Assim, o conflito entre os interesses organizacionais e as dos trabalhadores tendem a se perpetuar.
Contudo, não se observou, por parte dos trabalhadores, uma mobilização no sentido de reverter esta
situação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4995
SANTANA, Lair Chagas de. Avaliação da implementação da metodologia da assistência de
enfermagem em uma unidade cardiológica de emergência. Salvador. Universidade Federal da
Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Ângela Tamiko Sato
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a Metodologia da Assistência de Enfermagem
implementada numa Unidade de Cardiologia de Emergência, de um Hospital geral da cidade de
Salvador. Visando melhor traduzir o objeto selecionado optou-se por um estudo descritivo
exploratório de caso com uma combinação de abordagem de dados quantitativos e qualitativos. A
coleta de dados quantitativos foi realizada, de 09 a 20 de fevereiro de 2004. Os dados objetivos foram
obtidos a partir da aplicação de uma lista de checagem e os qualitativos por meio de carta resposta
com quatro questões abertas entregues aos sujeitos. Para análise dos dados subjetivos que
interferem na implementação dessa metodologia foi utilizado a análise de conteúdo de Bardin e os
objetivos com uso do programa “Software Statistical Package Social Science” for Windows, versão
dez e, sua análise e no processo de avaliação foi utilizado como padrão de referência os referenciais
de Wanda de Aguiar Horta, a Decisão do Conselho Regional de Enfermagem, sessão Bahia 07/2000
e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 272/2002. Entre os resultados obtidos
revelaram a existência das fases de elaboração de histórico, evolução e prescrição de enfermagem,
entretanto estas fases estão parcialmente em conformidade com o padrão de referência utilizado. Os
desafios que interferem na implementação da Metodologia da Assistência de Enfermagem citados
estiveram relacionados ao profissional de enfermagem, ao instrumento e a outros fatores. Houve
maior citação dos desafios relacionados ao profissional e aos impressos utilizados para a
documentação do Processo de Enfermagem. As sugestões para superar os desafios relacionados ao
profissional: promoção da capacitação/aprimoramento profissional de conhecimentos através do
treinamento e discussões de estudo de casos comparando a assistência prescrita com a MAE;
incentivo à valorização e a conscientização da importância da MAE; promoção de reuniões com
diversos objetivos: com a equipe multiprofissional para compartilhar dificuldades e sucessos,
discussão no grupo de enfermagem sobre a Metodologia e discussão das facilidades e das
dificuldades. Relacionados aos instrumentos foi a adequação com re-elaboração dos mesmos e a
sistematização do controle/avaliação da implementação. A outros fatores foram: a real
operacionalização da sistematização da assistência de enfermagem através da implantação das
outras fases do Processo de Enfermagem; estudo de política mais positiva e incentivadora quanto ao
fundamento do registro da Metodologia; discussão sobre desenvolvimento de trabalho integrado e
humanização das pessoas e o uso de método de abordagem padronizado.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4996
NASCIMENTO, Patrícia Veiga. Revascularização do miocárdio: processo de adaptação do
indivíduo nas relações familiares e no trabalho. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2004. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa, descritiva, com base na Teoria
de Adaptação de Sister Callista Roy, desenvolvida com 14 pessoas submetidas a cirurgia de
Revascularização do Miocárdio, sendo 09 do sexo masculino e 05 do sexo feminino que, consentiram
participar do estudo, considerando do Parecer 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que versa
sobre pesquisa com seres humanos. Seu principal objetivo foi o de analisar como se processa a
adaptação familiar e profissional desses indivíduos. Para tanto, utilizamos um roteiro de entrevista
semi-estruturada, cuja primeira parte constou de dados pessoais e sócio-demográficos e a segunda
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de questões referentes ao seu processo de adaptação. As entrevistas foram realizadas em domicílio
após seleção prévia dos sujeitos no hospital em que foram submetidos à referente cirurgia. A análise
empreendida considerou os modos de adaptação fisiológico, autoconceito, função de papel e
interdependência em relação aos estímulos focais, contextuais e residuais. Seus resultados
apontaram para um processo de adaptação gradativo e eficiente, proveniente da interação desses
fatores, nos casos onde a cirurgia evoluiu sem complicações. Dessa maneira alguns achados foram
relevantes, para uma adaptação eficaz dos sujeitos deste estudo, a exemplo do apoio familiar e de
amigos, confiabilidade e a abordagem da equipe médica na realização ao procedimento cirúrgico,
orientações da equipe multiprofissional, força de vontade e o suporte religioso. Entretanto,
encontramos alguns aspectos limitantes do processo como a hospitalização, em especial, o
internamento na Unidade de Terapia Intensiva, restrição da mobilidade física, alterações cognitivas e
do autoconceito, dificuldades financeiras dentre outras. Sobressaiu, também, mudança na qualidade
de vida dessas pessoas após o tratamento cirúrgico.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4997
RODRIGUES, Adriana Diniz. Violência conjugal: vivência de traumas em mulheres queimadas.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. [151] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: A magnitude da violência conjugal é retratada pelas repercussões que levam ao
adoecimento das mulheres, o que é considerado como um problema de saúde pública. A queimadura
está entre os traumas mais graves, podendo acarretar problemas físicos, com risco iminente de morte
para a mulher, além de problemas de ordem psicológica e social. As seqüelas psicológicas do abuso
muitas vezes, destroem a auto-estima da mulher, expondo-a a um risco mais elevado de sofrer
problemas mentais, como estresse pós-traumático, depressão, tendência ao suicídio, consumo e
abuso de álcool e drogas. O presente estudo teve como objetivo geral analisar a vivência póstraumática em mulheres que sofreram queimaduras por violência conjugal. A pesquisa teve caráter
exploratório, de abordagem qualitativa. O estudo foi realizado em um Centro de referência para
Tratamento de Queimados, localizado na cidade de Salvador-BA. Os sujeitos foram mulheres
queimadas por violência conjugal. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a abril/2005,
a partir de entrevistas gravadas e contendo questões norteadoras. Os dados foram organizados com
o auxilio da técnica de Análise de Conteúdo, tendo como temas: Relação Conjugal, Evento
Traumático e Enfrentamento Social. Para análise dos dados, utilizamos estudos que abordavam
violência de gênero, violência conjugal, queimaduras e estresse pós-traumático. Observou-se que as
mulheres vivenciam o ciclo da violência, intensificado com o calor das agressões, resultando em
conseqüências graves como a tentativa de homicídio pelo companheiro e a tentativa de suicídio da
mulher diante das agressões sofridas pelo companheiro. A queimadura é um trauma grave que
requer cuidados específicos, com a probabilidade de deixar seqüelas permanentes na mulher,
repercutindo em sua auto-imagem e auto-estima. A saúde mental das mulheres também é afetada,
resultando na apresentação de sintomas do estresse pós-traumático, favorecendo o adoecimento. Os
profissionais de saúde mantêm o olhar clínico, pautado no modelo biomédico, ancorados em seus
valores que dificultam lidar com o tema, impossibilitando a identificação da violência como causa do
trauma. Portanto, a rede de apoio para o atendimento à mulher violentada é essencial no sentido de
lidar com os impactos significativos na vida das mulheres, contribuindo para que estas possuam
resiliência a fim de sair do cerco que é a violência conjugal.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=83911
Nº de Classificação: 4998
BRANDÃO, Ana Paula Santa Rita de Castro. Auditoria interna de enfermagem: instrumento de
administração hoje e amanhã. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Ângela Tamiko Sato
COSTA, Ester de Souza
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RESUMO: A crescente contratação de enfermeiras para a realização da auditoria de contas
hospitalares, com o intuito de quantificar o consumo dos usuários de serviços de saúde, despertou o
interesse em analisar a utilização da auditoria interna de enfermagem como instrumento de
administração em serviços de saúde, frente às práticas do serviço de enfermagem em organizações
hospitalares. Desse modo, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, em dois hospitais
privados localizados na cidade de Salvador, estado de Bahia, sendo os atores sociais do estudo 19
enfermeiras auditoras, 02 gerentes de enfermagem e 02 administradores hospitalares. A coleta de
dados teve como técnica a entrevista semi-estruturada e como instrumento o formulário. O método
para obtenção dos resultados foi a análise de conteúdo, tendo como referencial teórico os escritos de
Maria C. Phaneuf. Os resultados revelaram que as enfermeiras auditoras atuam com vistas a evitar
perdas financeiras, adequando a conta hospitalar aos registros em prontuário. Demonstraram ainda
que a auditoria é um instrumento de administração para gerentes de serviços de enfermagem,
considerado elo entre o faturamento hospitalar e a assistência de enfermagem, e os administradores
hospitalares consideram-na como instrumento de aperfeiçoamento dos processos que envolvem a
assistência à saúde. Assim, o estudo recomenda reavaliação dos modelos de gestão, de forma que o
potencial das enfermeiras auditoras seja mais valorizado, utilização de indicadores que expressem os
resultados da auditoria interna de enfermagem, bem como maior aprofundamento sobre o tema pelos
profissionais envolvidos e pelos cursos de graduação em enfermagem.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=83913
Nº de Classificação: 4999
PASSOS, Silvia da Silva Santos. Prestação de cuidados rotineiros ao paciente dependente
hospitalizado. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. [85] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo com objetivo de conhecer o processo de prestação de
cuidados rotineiros de enfermagem ao paciente dependente para alimentação, higiene corporal e
mobilidade, no contexto hospitalar. Realizado na Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de um Hospital
Público da cidade de Feira de Santana-Ba, onde foram investigados 17 membros da equipe de
enfermagem, através da entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados foi utilizado a Análise
de Conteúdo Temática proposta por Bardin (1977) e Minayo (2004), a luz dos pressupostos sobre o
cuidar/cuidado de Colliere e autores que estudam o assunto. Os resultados mostraram que a maioria
dos sujeitos, reconhece a importância desses cuidados para os pacientes e mostram estar cientes
que eles são atribuição da enfermagem. Entretanto, essa atribuição é delegada para os
acompanhantes e, são prestados pela equipe quando o paciente encontra-se em estado crítico;
quando não possui acompanhante; e/ou quando o acompanhante não consegue realizar o cuidado
sozinho. Justificam a delegação da prestação dos cuidados aos acompanhantes, à sobrecarga de
trabalho, ao grande número de pacientes e, ao pessoal de enfermagem reduzido. Concluímos que os
cuidados rotineiros para a higiene corporal, alimentação e mobilidade, essenciais para a manutenção
da vida e que devem ocorrer independentemente da possibilidade de cura, são desvalorizados pela
enfermagem. Os acompanhantes desses pacientes estão sendo utilizados como cuidadores gratuitos
e responsabilizados por uma atribuição que não é sua, com a justificativa de estarem sendo
preparados para a alta hospitalar, sem nenhuma orientação ou supervisão por parte das enfermeiras.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5000
MOTTA, Alyne Henri dos Santos. Comunicação entre equipe de enfermagem e cliente submetido
à entubação orotraqueal. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007.
[74] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este é um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi
analisar como a equipe de enfermagem vivencia a comunicação com o cliente submetido à
entubação orotraqueal na unidade de terapia intensiva, baseado nos pressupostos teóricos de
diversos autores que abordam a comunicação interpessoal. Realizado em uma UTI de adultos, de um
hospital geral de médio porte na cidade de Feira de Santana- Bahia, 2006, sendo entrevistados 11
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profissionais de enfermagem, e os resultados obtidos foram submetidos à técnica de análise temática
de Bardin, permitindo o estabelecimento de três categorias: “Vivência da comunicação entre equipe
de enfermagem intensivista e cliente entubado”, permeada por sentimentos de ansiedade, angústia,
frustração e fuga, manifestadas pela dificuldade de expressão verbal do cliente, aliadas à dificuldade
de interpretação da equipe com relação ao que o cliente quer expressar; “ Meios utilizados pela
equipe de enfermagem intensivista e o cliente entubado para estabelecer comunicação”, sendo
utilizado a comunicação verbal através da fala pela equipe e da escrita pelos clientes entubados,
sendo que este também utilizava a comunicação não verbal, através de expressões faciais,
movimentos de cabeça, g de comunicação entre equipe de enfermagem intensivista e o cliente
entubado ”, relacionadas ao uso da prótese ventilatória e associadas a dinâmica de trabalho intensa,
que predispõe à falta de tempo para comunicar-se. Concluímos que a vivência da comunicação, para
eles, é permeada de emoções e sentimentos, que contribuem para ineficiência comunicacional,
havendo a dificuldade de decodificação dos sinais não verbais emitidos pelo cliente, pois a
sobrecarga de trabalho impede que haja tempo suficiente para que se estabeleça a comunicação de
maneira adequada.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91537
Nº de Classificação: 5001
MOREIRA, Tânia Maria de Oliveira. Narrativas de pessoas com diabetes atendidas na rede
básica: determinantes da hospitalização. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2007. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: Pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa, em torno das Narrativas de
Pessoas com Diabetes Atendidas na Rede Básica, com o objetivo geral de analisar os determinantes
de hospitalização, mediante histórias de pessoas com Diabetes tipo 2. O objetivo específico consistiu
em investigar os determinantes da hospitalização de pessoas com diabetes atendidas na rede básica,
relacionados aos aspectos psicossocioculturais e às complicações. Realizada em Feira de SantanaBA, em um Hospital Geral, público estadual, de agosto a setembro de 2006. Os sujeitos foram 12
pessoas hospitalizadas em razão da diabetes tipo 2, assistidos na rede básica e domiciliados naquele
município, os quais, além disso, deveriam se encontrar em condições psicológicas para responder as
questões dirigidas a eles e concordar em participar do estudo. As entrevistas permitiram a coleta dos
dados mediante a técnica de história oral, direcionadas por um roteiro temático contendo questões
subjetivas. Os resultados mostraram que, dos entrevistados, 50% tinham entre 51 e 60 anos de
idade, a maioria com o primeiro grau incompleto, 58,33% tinham pé diabético, como complicação,
33,34% tinham entre 11 e 15 anos de doença, e 66,67% usavam, apenas, hipoglicemiante oral.
Quanto à vivência dos depoentes, pudemos apreender, na primeira categoria, os relatos dos sinais e
sintomas dessas pessoas antes do diagnóstico, bem como a descoberta tardia da doença provocada
pelas complicações. A não percepção e o desconhecimento relativos à dimensão da doença diabetes
foi geral entre os sujeitos. A representação das manifestações mudou de conforme a consciência e a
experiência de vida de cada um. Apreendemos, ainda, que a demora do diagnóstico favoreceu as
complicações. As respostas expressam sentimentos diversificados diante das complicações ou
seqüelas resultantes, contêm sentimentos de negação, raiva, depressão e aceitação, reflexos da
vivência com a doença. Grande parte dos entrevistados ressalta a mudança alimentar como a
principal ocorrida a partir do diagnóstico, apesar do sentimento negativo ao adotá-la, essa representa
uma esperança nas expectativas de melhora. Na segunda categoria, foi possível perceber que o
conhecimento acerca da diabetes é, de modo geral, insatisfatório, grande parte dos pacientes nada
sabia a respeito. Na terceira categoria, entendemos que o bom acompanhamento, as atividades
educativas, os exames, o tratamento correto e a monitorização são muito importantes para o controle
glicêmico e prevenção de complicações, que a participação do paciente no tratamento é fundamental,
sem essa participação nenhuma das ações apontadas terá grande valia. Finalmente, na quarta
categoria, apreendemos que as complicações são as causas maiores de internação, devem, portanto,
ser alvo de ação dos profissionais enfermeiros no intuito de preveni-las e oferecer, ao paciente, uma
melhor qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5002
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REQUIÃO, Paula Regina Escorse. Brincar/brinquedo terapêutico: significado para enfermeiras
pediátricas. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo apreender o significado e relacionar as ações das
enfermeiras que utilizam o Brincar/Brinquedo Terapêutico diante do processo de cuidar da criança.
Os referenciais teórico-metodológicos utilizados foram o Interacionismo Simbólico e os seus
princípios. A técnica para a análise dos dados foi a Análise de Conteúdo de Bardin. Participaram
deste estudo 16 enfermeiras que trabalham em unidades que atendem crianças, sendo que 12 delas
não praticavam o Brinquedo Terapêutico e 04 praticavam essa técnica. A análise dos dados revelou o
surgimento de duas categorias que contribuíram para atingir os objetivos propostos, são elas:
Definindo o Brincar/Brinquedo Terapêutico e Utilizando o Brincar/Brinquedo Terapêutico. Conforme
os dados obtidos, as enfermeiras que adotam essa técnica na sua prática definem o Brinquedo
Terapêutico como uma técnica que possibilita à criança a lidar com a ansiedade e experiências
atípicas para a sua idade, além de funcionar como um elemento de interação entre a enfermeira,
paciente e família. Da mesma forma, as enfermeiras que não praticam essa técnica definiram o
brincar através das atividades lúdicas recreacionais apontando como um recurso importante para a
criança durante o período de hospitalização, funcionando, também, como um elo de ligação entre a
enfermeira, paciente e familiares. Ao final deste estudo, concluímos que as enfermeiras, definem
positivamente o Brinquedo Terapêutico, bem como o Brincar, demonstrando receptividade para uma
nova forma de lidar com a criança hospitalizada. É necessário aprofundar o conhecimento sobre esta
técnica para que possam aplicá-la em toda sua abrangência no cotidiano profissional.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91549
Nº de Classificação: 5003
BARBOSA, Tânia Santana Menezes. Repercussões da dor neonatal no desenvolvimento
neuromotor de infantes. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 95
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: A dor experenciada pelo prematuro durante a fase neonatal pode trazer alterações
neurocomportamentais tardias. Uma coorte retrospectiva foi realizada com objetivo de avaliar o
desenvolvimento neuromotor dos infantes submetidos a procedimentos dolorosos repetidos em
unidade de terapia intensiva neonatal e determinar a incidência das alterações neuromotoras
encontradas. Foram estudados 41 (38,7%) infantes prematuros moderados num total de 106 recémnascidos identificados através do livro de registro e prontuários. Uma perda de seguimento de 65
(61,3%) recém-nascidos ocorreu devido a informações incorretas de endereços e telefones que
inviabilizaram sua localização. As informações foram obtidas com os responsáveis pelos infantes
através de um formulário para Avaliação Neurológica (Gesell, 2003). Os dados foram armazenados e
analisados utilizando o programa Epi Info Windows e pacote estatístico R. Observamos que 20
(48,8%) infantes são do sexo masculino, 10 (24,4%) nasceram com peso =1500g, 21 (51,2%) tinham
01 ano de idade. A incidência de alterações neuromotoras foi de 39%. O risco de ter alteração foi
1,35 (IC 95% 0,62- 2,93) vezes maior para infantes do sexo masculino comparados aos do sexo
feminino e ser submetido a cem ou mais procedimentos dolorosos aumentou o risco de alterações
neuromotoras, tais como inabilidade na aquisição motora no andar, RR=2,56 (IC 95% 0,73-8,84
p=0,12) e do “pegar em forma de pinça” 2,13 (0,58-7,75 p=0,22), embora nenhum tenha alcançado
significância estatística. Os fatores de risco independentemente associados à alteração neuromotora
no modelo de regressão logística foram asfixia perinatal 13,85 (1,28 – 149,42), Apgar no primeiro
minuto 6,37 (1,33 – 30,56) e Apgar no quinto minuto 2,21 (1,12 – 4,34; p=0,07). É fundamental que os
profissionais de saúde saibam valorizar a dor do recém-nascido, buscando prevenir os possíveis
prejuízos no desenvolvimento da criança a longo prazo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91551
Nº de Classificação: 5004
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SILVA, Iranete Almeida Sousa. Trabalho em unidade de tratamento intensivo: representações
sociais de enfermeiras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 162
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Enêde Andrade da
RESUMO: A Teoria das Representações Sociais (TRS) propicia estudos dos fenômenos construídos
e partilhados nos grupos sociais, por possibilitar o conhecimento das idéias, valores e crenças de um
grupo de pertença. Objetivou-se apreender e analisar as representações sociais (RS) elaboradas
pelas(os) enfermeiras(os) atuantes em UTI de adulto sobre o seu trabalho, com a finalidade de
oferecer subsídios para a reflexão desse trabalho, compreensão do valor e importância atribuídos por
essas(es) profissionais. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa e
qualitativa que ressalta o trabalho da enfermeira em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
fundamentado na TRS. A pesquisa de campo foi realizada em cinco UTIs de adulto de dois hospitais
de grande porte com finalidades de: ensino, pesquisa e assistência, prestadores de serviços aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um público e o outro filantrópico que atende
também à rede privada na cidade de Salvador (BA). Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista
semi-estruturada, gravada após anuência das informantes. Participaram desta pesquisa 90
enfermeiras(os) para o teste ALP e destas 24 foram escolhidas aleatoriamente para as entrevistas.
Para análise dos elementos obtidos no teste ALP foi usado o software EVOC; para as entrevistas, a
análise de conteúdo, atribuindo a unidade de enumeração às unidades temáticas, o que possibilitou a
análise quantitativa e qualitativa dos dados, por meio da categorização do conjunto de núcleos de
significados. Os resultados do teste ALP evidenciaram que a estrutura da RS tem como elementos
centrais duas categorias: trabalho estressante de responsabilidade e trabalho de assistência integral
gratificante. Como elementos periféricos, também foram identificadas duas categorias de elementos
atitudinais relacionadas a atributos profissionais e pessoais. As entrevistas evidenciaram núcleos de
significados organizados em cinco categorias com distribuição em vinte subcategorias: descrição do
trabalho, atributos associados, valorização, viabilidade do trabalho e aspectos psicossociais.
Concluiu-se que as RS envolvem elementos contraditórios e conflituosos entre os profissionais e
usuários do setor, especialmente no que se refere às atividades e condições estressoras, à
assistência integral, à satisfação e ao sofrimento. Tornam o trabalho desgastante, exaustivo
acompanhado de sentimentos negativos, insatisfações, comportamentos indesejáveis e dificuldades,
que interferem no trabalho das enfermeiras. Essas situações evidenciam necessidades de mudanças,
no sentido de reduzir o estresse, o sofrimento e elevar as aspirações do grupo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91536
Nº de Classificação: 5005
CORDEIRO, Rosa Cândida. Práticas de discriminação racial e de gênero na atenção à saúde de
mulheres negras com anemia falciforme. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2007. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: Esta dissertação tem como objetivos: analisar práticas de discriminação racial e de gênero
nos serviços de saúdes relatadas por mulheres negras com anemia falciforme e identificar e
descrever práticas de discriminação racial e de gênero relacionadas ao acesso e a permanência de
mulheres negras com diagnóstico de anemia falciforme nos serviços de saúde. A pesquisa foi de
natureza qualitativa descritiva. O campo empírico foi a cidade de Salvador e o lócus da pesquisa foi o
Distrito Sanitário Cabula/Beiru. Foram entrevistadas dez mulheres com anemia falciforme que se
auto-declararam pretas ou pardas. Para coleta de dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada e a
observação participante, orientada por roteiros específicos. Os dados foram organizados utilizando-se
a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste em agregar num só discurso-síntese
conteúdos discursivos semelhantes. Os depoimentos foram analisados e destes extraídos as idéias
centrais equivalentes e respectivas expressões chave para posteriormente com a organização dos
depoimentos construir os Discursos do Sujeito Coletivo que descrevem as marcas da anemia
falciforme no corpo e na vida dessas mulheres, o tratamento injusto, descortês ou humilhante
percebido nas práticas e na organização dos serviços, a conversa depreciativa e a internalização da
opressão nos fornecendo pistas de como se concretiza a discriminação racial e de gênero nos
serviços de saúde. Os resultados mostram como a vida dessas mulheres foi fortemente marcada pela
doença e pelas questões de gênero, raça e classe. Nos fornecem também pistas de como a
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discriminação racial e de gênero se concretiza dificultando o acesso e a permanência dessas
mulheres nos serviços de saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=83920
Nº de Classificação: 5006
ZATTI, Maria Laura Rebouças. Vínculos empregatícios e comprometimento da enfermeira no
trabalho hospitalar. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Vera Lúcia Peixoto Santos
RESUMO: Este trabalho objetiva descrever o grau de comprometimento das enfermeiras com
diferentes vínculos empregatícios, em relação à organização hospitalar e a profissão/carreira.
Analisa-se o comprometimento na vertente organizacional, buscando-se identificar como os
indivíduos podem comprometer-se a partir de diferentes processos psicológicos que lhes dão
embasamento, nas bases afetiva, instrumental e normativa atitudinais. A análise da perspectiva
atitudinal permite compreender como se articulam os vínculos dos indivíduos com diferentes focos
(organização, trabalho, carreira). Trata-se de um estudo de caso, de abordagem quantitativa, com
método descritivo, analítico - dedutivo desenvolvido em um hospital público, de grande porte, situado
em Feira de Santana, Bahia – Brasil. De um universo constituído de 146 enfermeiras, selecionou-se
uma amostra de 90 enfermeiras, sendo 45 com contrato de trabalho permanente, denominadas
estatutárias, e 45 com contrato de trabalho por prazo determinado, denominadas contratadas pelo
Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). O instrumento de coleta de dados foi o
questionário, composto de nove itens que integram o Organizational Commitment Questionnaire
(OCQ), acrescentandose dados pessoais e profissionais para identificar o perfil de cada grupo. A
análise deu-se com a utilização do programa Statistical Porckarge for Social Science (SPSS) versão
11.0, submetendo-se à prova estatística teste t de Student para a comparação entre os grupos. Os
resultados demonstram que nos dois grupos analisados predominam moderados escores de
comprometimento. Com a organização hospitalar, as enfermeiras com vínculo de estatutárias
apresentam-se mais comprometidas do que com vínculo de contrato REDA, sendo que dentre as
estatutárias, as com idade maior, casadas, sem pós-graduação, que trabalham na assistência, com
jornada de trabalho de 30 horas semanais, e com um único vinculo de trabalho apresentaram as
maiores médias de comprometimento. Ao se caracterizarem as bases afetiva, instrumental e
normativa do comprometimento das enfermeiras com a organização, observase que as contratadas
são mais comprometidas com a base instrumental, enquanto que as estatutárias comprometem-se
mais com a base normativa, comprovando-se uma das hipóteses deste estudo. Em relação à carreira,
as enfermeiras contratadas apresentam-se mais comprometidas do que as estatutárias, embora estes
resultados não revelem diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, na maioria das
variáveis estudadas. Os resultados delineiam o perfil dos grupos, encontrando respaldo na literatura
examinada e em algumas semelhanças com estudos realizados sobre a temática. Ao se investigar o
micro espaço organizacional hospitalar, conclui-se que os resultados do presente estudo podem
contribuir na formulação de Políticas de Gestão do Trabalho em Servi;os de Saúde que estimulem o
comprometimento das trabalhadoras da enfermagem com a organização hospitalar, o que significa
remover possíveis entraves na consolidação do Sistema Único de Saúde brasileiro.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=83917
Nº de Classificação: 5007
MELO, Mônica Cecília Pimentel de. Cuidado pré-natal a adolescentes sob o olhar da
integralidade. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: A gravidez na adolescência tem sido considerada um problema de saúde pública, haja
vista ser fenômeno crescente, sobretudo entre as adolescentes pobres, sendo associada à falta de
oportunidades sociais, no que se inclui a ausência de educação sexual na família, na escola e nos
serviços de saúde. Portanto, no pressuposto que o redirecionamento das políticas de saúde na
atualidade vem provocando mudanças na qualidade da atenção em saúde, que subentende o
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cuidado pré-natal com adolescentes, cujas especificidades requerem um olhar mais diferenciado e
que à atenção destinada a esse grupo tem se desenvolvido por meio do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS)/Programa de Saúde da Família (PSF), principalmente em áreas
interioranas, decidimos por uma investigação científica, ao qual tem como objeto o cuidado pré-natal
à adolescentes. O estudo busca responder a seguinte questão: Como os(as) profissionais do
PACS/PSF vêm concretizando as práticas de cuidado as adolescentes grávidas? O estudo tem como
objetivos: analisar os condicionantes da gravidez na adolescência, segundo a visão dos(as)
profissionais do PACS/PSF; conhecer o processo de cuidado pré-natal a adolescentes grávidas
desenvolvido por profissionais da rede básica de saúde e analisar o cuidado pré-natal a
adolescentes, valorizando limites e possibilidades de efetivação da integralidade. Trata-se de um
estudo qualitativo com enfoque teórico em gênero e integralidade. Foi desenvolvido em unidades de
PACS/PSF, no interior da Bahia com profissionais que cuidam de adolescentes durante a gravidez. O
material empírico foi produzido por meio de entrevista semi-estruturada e de observação nãoparticipante em consultas de enfermagem e médicas e mediante visitas domiciliares realizadas por
agentes comunitários de saúde. Foi analisado por meio da técnica de análise do discurso, segundo
Fiorin, entendendo-se o discurso como uma posição social, cujas formações ideológicas são
materializadas na linguagem. À medida que são estudados os elementos discursivos é revelada a
visão de mundo dos sujeitos inscritos nos discursos, sendo esta determinada socialmente. A análise
revelou que, na visão dos(as) profissionais, a gravidez é utilizada como estratégia de defesa de
jovens contra adversidades sociais, buscando uma oportunidade de união com parceiros idealizados
como protetores e provedores, reproduzindo, assim, um modelo de mulher-mãe, doméstica e
dependente de outrem. No tocante às ações concretas de cuidado às adolescentes grávidas, o
trabalho profissional é orientado pelo modelo biomédico, em que as ações de saúde concentram-se,
essencialmente, na clínica distanciando-se das necessidades mais amplas das adolescentes.
Existem modos diferenciados de perceber o fenômeno da gravidez na adolescência, mas, na prática,
todos operacionalizam suas ações pela visão tecnicista. Portanto, o cuidado pré-natal à adolescente,
distancia-se da perspectiva da integralidade, na medida em que as(os) profissionais, embora
inseridas(os) em programas que valorizam as relações de cuidado, mantêm-se presas(os) às bases
de formação, orientadas por sujeições ideológicas a um modelo que nega, às adolescentes grávidas,
a oportunidade de serem sujeitos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91534
Nº de Classificação: 5008
MIRANDA, Jaqueline Amorim Gomes de. Cirurgia bariátrica: demandas bio-psico-sociais. Salvador.
Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa que teve como objeto de estudo as demandas bio-psico-sociais
de pessoas obesas frente a cirurgia bariátrica.O seu objetivo foi conhecer e identificar essas
demandas, no período pré-operatório. Sua natureza qualitativa, descritiva, estando embasado em
pressupostos sobre Imagem Corporal, Necessidades Humanas Básicas e obesidade. O grupo foi
composto por doze sujeitos, nove mulheres e três homens, que estavam na faixa etária
compreendida entre 18 e 71 anos. Foram atendidas em um consultório de cirurgia de um hospital
geral, de grande porte, na cidade de Salvador-Bahia. Tomamos como técnica de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada, compreendendo seis questões norteadoras, referentes aos motivos que
levaram essas pessoas a decidirem pela cirurgia da obesidade e como a obesidade interferiria em
sua imagem corporal e, em sua qualidade de vida e as expectativas em relação a cirurgia . Da análise
apreendemos três categorias e nove subcategorias referentes as demandas bio-psico-sociais. As
entrevistas foram gravadas e transcritas. Fizemos ainda pesquisas em prontuário para identificação
dos sujeitos. Tínhamos o preconceito de que o maior fator motivador para o tratamento era a busca
pela estética, porém constatamos uma grande preocupação com a saúde, sendo este o principal
motivo para realização da cirurgia. Ressaltamos que a obesidade traz alterações importantes,
apresentando grande impacto na imagem corporal, na saúde mental, nas atividades físicas e laborais
cotidianas, no vestuário, na sexualidade, enfim, na qualidade de vida dessas pessoas. Acreditamos
que este estudo traz subsídios para melhor se compreender as dificuldades dessas pessoas,
despertando um olhar mais sensível e menos preconceituoso da enfermagem, para que se possa
prestar um cuidar mais humanizado, integralizado e verdadeiro.
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Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91547
Nº de Classificação: 5009
TORRES, Jaci Lopes. Regulação dos leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde na cidade
de Salvador-BA. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Ângela Tamiko Sato
COSTA, Ester de Souza
RESUMO: A regulação da assistência é uma das estratégias utilizadas pelo MS, para o
fortalecimento da gestão pública do SUS, para a organização da atenção à saúde, como forma de
garantir o acesso dos usuários aos serviços de saúde. Tem um fazer específico de ordenamento da
demanda e oferta de saúde entre indivíduos e comunidade. Esta dissertação caracteriza-se como um
estudo de caso descritivo com abordagem qualitativa, que teve como objetivos compreender o
funcionamento de regulação dos leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS), realizado na
cidade do Salvador-BA, de acordo com a percepção dos funcionários da Central Estadual de
Regulação, e identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais na Central Estadual de
Regulação para viabilização do serviço de acordo com as necessidades dos usuários. Os dados
foram obtidos por meio de entrevista semi-estruturada realizada com 15 profissionais que trabalham
na Central Estadual de Regulação (CER), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Para
complementar o presente estudo foram pesquisados os dados documentados no serviço, referentes
às regras para Controle, Regulação e Avaliação de Sistemas no setor saúde, definidas pelo Ministério
da Saúde (MS), através da Política de Regulação. Os dados foram analisados seguindo e adaptando
a análise de conteúdo. Os resultados obtidos evidenciaram que os gestores da CER em Salvador
passam por uma série de dificuldades relacionadas à sua organização e funcionamento, dentre essas
o quantitativo insuficiente de leitos hospitalares e as deficiências de especialidades que, por sua vez,
também dificultam o acesso do usuário aos serviços de saúde. Concluiu-se que a CER tenta facilitar
de alguma forma o acesso dos pacientes aos serviços de saúde, na tentativa de consolidar a
proposta do SUS, assegurando os princípios de universalidade, integralidade e equidade de todos os
indivíduos. E ainda que os profissionais atuantes na CER convivem com limitada autonomia e
compartilham a escassez de recursos e limitações organizacionais.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91544
Nº de Classificação: 5010
SANTOS, Ana Carla Petersen de Oliveira. Significado da denúncia de violência intrafamiliar:
história oral de idosas. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: Esta dissertação propõe-se apresentar, através da história oral temática, os relatos de
idosos sobre o que significou para os mesmos ter que denunciar o seu familiar-agressor, no
entendimento de que somente quem vivenciou esta situação poderá ser capaz de trazer elementos
fundamentais à compreensão das questões envolvidas nos contextos e significados das denúncias,
bem como os conflitos experimentados pelo idoso quando da iniciativa de buscar ajuda nas
Instituições Públicas voltadas para a proteção e segurança dos cidadãos. Como objetivo geral busca
analisar o significado da denúncia da violência intrafamiliar contra idosos, a partir das experiências
vivenciadas e descritas pelos mesmos. Como objetivos específicos, foram delimitados: descrever e
compreender o significado da denúncia da violência intrafamiliar em relatos de idosos violentados. A
metodologia envolve investigação de caráter qualitativa, descritiva, em que foram entrevistadas 10
idosas vítimas de violência intrafamiliar, que tinham prestado queixa formal contra seus familiares
agressores em delegacia de polícia no município de Salvador - Bahia. Foram utilizados, como
instrumento de coleta de dados, a entrevista semiestruturada e a observação direta. As categorias de
análise foram agrupadas em quatro grandes temas, sujeitos à análise de conteúdo: a relação da
idosa com sua família, percebendo a violência intrafamiliar, denunciando o familiar-agressor e
convivendo após a denúncia. Os resultados indicam que para as senhoras idosas a denúncia de um
familiar agressor constitui um verdadeiro dilema, associado aos sentimentos de culpa, resignação e
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esperança, que vão além das medidas de intervenção penal. Existe fundamental necessidade que os
serviços de saúde e de segurança realizem juntos o atendimento, encaminhamento e
acompanhamento dos idosos vítimas, como também dos agressores, visando cessar ou minimizar os
efeitos nocivos do comportamento violento de familiares contra pessoas idosas.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91540
Nº de Classificação: 5011
CIRCUNCIZÃO, Jucimara dos Santos. Aspectos éticos da participação de pais no cuidar
intensivo neonatal. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Therezinha Teixeira
RESUMO: Este estudo é o resultado das reflexões como profissional de enfermagem em Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), durante 14 anos. As inquietações e reflexões sobre a relação da
enfermeira com os pais participando do cuidar do recém-nascido (RN) na UTIN levaram-me às
questões éticas que permeiam esta relação e a atuação profissional enfermeira de neonatologia.
Considerando tratar-se de um estudo exploratório descritivo, estabeleci como objetivo geral: conhecer
os aspectos éticos que permeiam a participação dos pais no cuidar/cuidados de enfermagem em
UTIN e como objetivos específicos: apreender os aspectos éticos que permeiam a participação de
pais no cuidar/cuidados de enfermagem em UTIN e descrever os aspectos éticos que permeiam o
atuar das enfermeiras durante a participação de pais no processo de cuidar/cuidados de enfermagem
em UTIN. Foram utilizados como referencial teórico a literatura sobre o Sentido do processo de cuidar
em enfermagem, o Cuidar do recém-nascido na UTIN, a Participação dos pais no cuidar intensivo
neonatal e a ética no processo de cuidar. Utilizei na trajetória metodológica uma abordagem
qualitativa e análise de conteúdo. Realizei a coleta de dados através de uma entrevista
semiestruturada com 08 enfermeiras de UTIN de um hospital privado de Salvador. Na compreensão
dos dados pelo modelo de analise de conteúdo de Bardin, surgiram categorias empíricas: a
enfermeira e a participação dos pais na UTIN e aspectos éticos que permeiam a participação dos pais
nos cuidados de enfermagem na UTIN: princípios e valores, e subcategorias: as enfermeiras avaliam
o seu desempenho; as enfermeiras expressam dilemas que emergem do cuidado na UTIN;
sentimentos das enfermeiras e as relações que estabelecem com os pais; as enfermeiras e os
conflitos que emergem nas relações com os pais; as enfermeiras identificam as expectativas dos pais
quanto ao estado do bebê; as enfermeiras desenvolvem ações diante das manifestações de medo
dos pais; responsabilidade de enfermeiros e pais nos cuidados desenvolvidos na UTIN; respeito à
participação dos pais; alteridade nas relações entre pais e enfermeiras; os direitos dos pais, dos filhos
e das enfermeiras; autonomia dos pais e das enfermeiras; a relação de poder das enfermeiras com
os pais; e a confiança dos pais na equipe da UTIN. É possível depreender que a experiência deste
trabalho significou a compreensão da realidade que as enfermeiras experimentam em relação à
presença dos pais em UTIN, sobre os seus compromissos em seguir a Ética profissional, seus
dilemas e seus acertos na assistência aos pais durante a internação da criança na Unidade.
Compreendi que a responsabilidade da enfermeira na participação dos pais nos cuidados ao filho em
UTIN vai além do seu preparo técnico, é uma questão de consciência e comportamento ético, de
abertura para o novo e respeito às diferenças. E, já existe um pensar e atuar em favor de uma
adequada assistência ao paciente como também de sua família, aqui restrito aos pais. Espero que
este estudo possa contribuir para um repensar ético da assistência de enfermagem e que outros
profissionais possam se interessar pelo estudo das relações éticas na assistência de enfermagem.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=92569
Nº de Classificação: 5012
LEADEBAL, Oriana Deyse Correia Paiva. Ensino do processo de enfermagem nos cursos de
graduação. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 138
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias de
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RESUMO: A presente dissertação tem como tema central o ensino do processo de enfermagem nos
Cursos de Graduação da área à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais. Tratou-se de um estudo
desenvolvido em Instituições de Ensino Superior, localizadas em João Pessoa – PB, autorizadas e
reconhecidas pelo Ministério da Educação, instituições que ministram Cursos de Graduação em
Enfermagem. Teve como objeto de estudo, a análise do ensino do processo de enfermagem, a partir
dos planos de curso das disciplinas responsáveis pela construção de competências necessárias a
sua aplicação, bem como da identificação das abordagens pedagógicas e das estratégias de ensino
utilizadas pelos docentes que lecionam nas referidas disciplinas. Os resultados foram obtidos por
meio de duas etapas respaldadas pelos princípios éticos inerentes à Resolução 196/96, do Conselho
Nacional de Saúde. A primeira configurou-se como um estudo documental, por meio do qual se
buscou analisar os planos de curso das disciplinas, utilizando-se um formulário semi-estruturado. A
segunda etapa consistiu em um estudo descritivo e exploratório, por meio do qual se buscou
identificar as abordagens pedagógicas e as estratégias de ensino, utilizadas pelos docentes para
ministrar as bases conceituais vinculadas ao processo de enfermagem, através de entrevista
gravada. Foi utilizada, como técnica de análise para ambas as etapas, a análise de conteúdo
proposta por Bardin. Os resultados obtidos apontam para a importância da incorporação de novos
saberes nos processos formativos do enfermeiro, no contexto da disciplina Metodologia da
Assistência de Enfermagem, a qual se comporta como cenário central para a construção de
competências necessárias à aplicação desse instrumento básico da Enfermagem pelos discentes. Os
resultados ressaltam a necessidade do empreendimento de revoluções ideológicas e normativas no
contexto do planejamento e da implementação do ensino deste referencial metodológico da
Enfermagem, no âmbito dos Cursos de Graduação da área.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaooriana.pdf
Nº de Classificação: 5013
FARIAS, Luciana Dantas. Administração em enfermagem: desvelando as bases conceituais,
metodológicas e pedagógicas de seu ensino em João Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Cesar Cavalcanti da
RESUMO: Ao recortar como objeto de estudo as bases conceituais, metodológicas e pedagógicas
que materializam os planos de ensino das disciplinas voltadas para a Administração Aplicadas a
Enfermagem, discutiu-se acerca dos limites e possibilidades de superação destas bases, tendo em
vista as contradições visualizadas em seus processos de ensino nos cursos de graduação de três
escolas de enfermagem, sendo uma de caráter organizacional privado, outra pública e uma terceira
de orientação confessional. Partiu-se do pressuposto que o ensino das disciplinas relacionadas à
administração em enfermagem encontra-se em descompasso com os requerimentos da nova práxis
profissional, prevista para os enfermeiros enquanto administradores de serviços e recursos humanos,
tendo em vista as necessidades do Sistema Único de Saúde, em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais, instituídas para esse fim e materializadas na Resolução 03, de 07 de
novembro de 2001. O material empírico foi obtido por meio do exame dos planos de ensino das
disciplinas de administração ministradas nas escolas que compuseram o cenário da pesquisa em
confronto com o depoimento dos docentes responsáveis por sua ministração. A análise de discurso,
na vertente proposta por Fiorin (1990, 1999) foi a técnica utilizada para a análise dos depoimentos
obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas. Com base nos resultados desta pesquisa,
concluiu-se que: as bases conceituais, metodológicas e pedagógicas que subjazem aos planos de
ensino das disciplinas Administração Aplicadas à Enfermagem não estão em sintonia com as
Diretrizes Nacionais para formação de recursos humanos de enfermagem, o que compromete o
exercício da função administrativa, no contexto do gerenciamento de pessoal e serviços para o
Sistema Único de Saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaooriana.pdf
Nº de Classificação: 5014
GOMES, Anna Luiza Castro. Avaliação do desempenho das equipes de saúde da família no
controle da tuberculose no município de Bayeux-PB: o vínculo e o processo de trabalho na
atenção primária à saúde. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2007. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: A erradicação da Tuberculose (TB) não depende exclusivamente de tecnologia complexa,
e sim de ações integradas e permanentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), que
promovam a melhoria da qualidade de vida e a redução da desigualdade social. A construção de uma
relação de confiança, compromisso e responsabilidade entre a Equipe Saúde da Família (ESF) e a
pessoa com TB, entendida neste estudo como o estabelecimento de vínculo, favorece a mudança no
processo de trabalho das ESF, contribuindo para a adesão do doente a esquemas terapêuticos.
Considerando as diretrizes e estratégias preconizadas, a prática das ESF e a realidade política na
produção de vínculo com os usuários numa perspectiva do cuidado integral à saúde, este estudo
propõe a avaliação do desempenho das ESF no controle da TB no município de Bayeux -PB à luz da
dimensão do vínculo da APS. Este é um estudo descritivo com abordagem qualitativa que envolveu
37 profissionais da ESF de Bayeux - PB/Brasil. Os dados foram coletados através da técnica de
grupo focal, em março de 2007, e analisados, conforme a técnica de análise de discurso na vertente
proposta por Fiorin (1999). Foram produzidas três categorias empíricas: 1) O processo de trabalho
das ESF no controle da TB: posição dos sujeitos, relações de poder e a resistência do modelo
centrado na cura; 2) As concepções de vínculo e a relação com o controle da TB: conceitos e
práticas; e 3) A intersetorialidade nas ações de controle da TB: refletindo o cuidado na perspectiva da
co-gestão e da autonomia. Resultados mostram que o vínculo se articula numa rede de influências e
determinações advindas dos micro e macro campos das políticas de saúde. As concepções das ESF
sobre vínculo revelaram coerência com os conceitos teóricos estudados, pois existe na relação
equipe/usuário a confiança, compromisso, intimidade, afinidade e responsabilidade. Fatores que
potencializam o vínculo: tempo de atuação da equipe na comunidade, número de consultas e visitas
domiciliares, envolvimento com atividades de controle. Fatores que fragilizam o vínculo: situação
sócio-econômica do doente; compromisso político com relação à capacitação das ESF em TB,
provisão de recursos financeiros e materiais, às condições de trabalho das equipes, à oferta de
serviços laboratoriais e de média complexidade, à rotatividade de profissionais; e ainda a escassez
de medidas intersetoriais que promovam mudanças na situação de vulnerabilidade de muitos doentes
e as limitações dos profissionais em ampliar a capacidade de co-gestão e autonomia no cuidado dos
usuários com TB. Há contradições entre a prática das ESF e o discurso político oficial, pois o controle
da TB não tem ocorrido conforme o preconizado. Acreditamos que o conjunto de medidas
intersetoriais e o incentivo à co-gestão e a autonomia do usuário articulado aos esforços das ESF em
estabelecer relações de vínculo com o doente e sua família favoreça o cuidado integral a esse doente
no âmbito da APS. Ressaltamos a necessidade de mudanças que fortaleçam a relação ESF/doente e
deste modo, se concretize no cotidiano dos serviços de APS, um cuidado fundamentado na
integralidade.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaoannaluiza.pdf
Nº de Classificação: 5015
GOUVEA, Juliana de Alencar. Construção e validação de um instrumento de coleta de dados
para recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital
Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Julia Guimarães Oliveira
RESUMO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui uma necessidade latente
na prática diária dessa profissão, e o Histórico de Enfermagem constitui o primeiro passo para a
efetiva implantação dessa metodologia de trabalho. Visando contribuir para uma melhor qualidade da
assistência de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital
Universitário Lauro Wanderley (HULW) e com o processo de implementação da SAE na referida
instituição, realizamos este estudo que teve como objetivo construir e validar um instrumento de
coleta de dados para recém-nascidos internados na UTIN do HULW. Esta pesquisa constitui um
estudo metodológico, desenvolvida em quatro fases: 1° Fase: Identificação dos indicadores empíricos
em neonato – realizada por meio do levantamento bibliográfico sobre o Marco Conceitual de Wanda
de Aguiar Horta e revisão das Necessidades Humanas Básicas em recém-nascidos, sendo
identificamos 137 itens, sendo que 117 destes relacionados às necessidades psicobiológicas, dezoito
voltados para as necessidades psicossociais e dois relacionados às necessidades psicoespirituais
dos pais do recém-nascidos, uma vez que essa necessidade ainda não se encontra desenvolvida
nesta etapa de vida do neonato; 2° Fase: Estruturação do instrumento de coleta de dados em
neonatos – realizada avaliação dos indicadores identificados na etapa pelas enfermeiras da UTIN do
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HULW, e aqueles que possuíram uma concordância igual ou maior a 50% foram inseridos na primeira
versão do instrumento para coleta de dados. 3° Fase: Validação do Conteúdo – realizada avaliação
da forma de apresentação e conteúdo do instrumento elaborado na etapa anterior pelas enfermeiras
da UTIN, onde puderam realizar acréscimos ou retirada de itens. O instrumento para a validação do
conteúdo foi composto de 23 itens. Por meio da análise das informações fornecidas pelas
enfermeiras, podemos verificar sugestões em nove itens, sendo que alguns foram modificados, e
outros tiveram o motivo da não aceitação justificados no corpo do trabalho, dando origem a 2ª versão
do instrumento; 4° Fase: Operacionalização do instrumento de coleta de dados – Avaliação da 2ª
versão do instrumento de coleta de dados pelas enfermeiras da UTIN com aplicação em recémnascidos admitidos na UTIN do HULW, após obtemos as seguintes informações: a) tempo médio de
preenchimento vinte minutos; b) forma de apresentação do instrumento: não houve nenhuma
sugestão para modificação; c) dúvidas e dificuldades encontradas no preenchimento: só foi relatada
por uma enfermeira (16,7%) a dificuldade nas anotações de alguns dados maternos e paternos; d)
sugestões: não tivemos nenhuma observação. Após a avaliação de todos os itens do instrumento de
coleta de dados, com relação à forma da apresentação e conteúdo, testagem da operacionalidade e
viabilidade, construímos a versão final do instrumento, seguida da discussão do mesmo, visando
facilitar o preenchimento do mesmo, bem como uniformizar a compreensão dos indicadores que
compõem o histórico de enfermagem. O instrumento de coleta de dados, elaborado a partir deste
estudo, não deve ser considerado definitivo, pois a sua utilização na prática diária poderá suscitar
novos ajustes e pesquisas posteriores, visando aprimorar a qualidade do cuidado de enfermagem,
dispensado aos neonatos internados na UTIN do HULW.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaojulianaalencar.pdf
Nº de Classificação: 5016
PIMENTA, Erika Acioli Gomes. Concepções da equipe de enfermagem acerca do processo de
trabalho no cuidado à criança hospitalizada e à sua família. João Pessoa. Universidade Federal
da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [153] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLLET, Neusa
RESUMO: O modo de organização do processo de trabalho da enfermagem na assistência à criança
hospitalizada tem demandado reflexões acerca da dinâmica desse trabalho, em especial a partir da
inserção da família no ambiente hospitalar. A implantação do alojamento conjunto pediátrico (ACP)
ampliou o objeto do cuidado da enfermagem passando a envolver o binômio criança-família. A fim de
verificar como a assistência de enfermagem tem se organizado no cotidiano do cuidado à criança
hospitalizada no ACP, esta pesquisa tem o objetivo de compreender como está organizado o trabalho
da prática assistencial da enfermagem no cuidado à criança hospitalizada e à sua família. Optamos
pela metodologia qualitativa, tendo como referencial teórico-metodológico a organização tecnológica
do trabalho em saúde. A pesquisa de campo foi realizada em um hospital escola do estado da
Paraíba, após aprovação pelo CEP da instituição. Os sujeitos da pesquisa foram 12 profissionais da
equipe de enfermagem. A coleta de dados foi realizada por meio da entrevista semi-estruturada. A
análise dos dados seguiu os critérios de análise temática proposta por Minayo (2007), fundamentados
à luz do referencial teórico-metodológico adotado. Os resultados assinalam que o trabalho realizado
pela equipe está centrado em procedimentos de maneira que a interação com a criança e sua família
é tangencial no processo de cuidar no hospital em estudo. Disso decorre a necessidade de discussão
sobre a dimensão cuidadora da enfermagem no processo de hospitalização no ACP. Concordamos
que a família deva ser envolvida nos cuidados à criança, contudo, é importante rever como a
enfermagem tem delineado esse processo, pois não há no cotidiano assistencial uma dimensão da
participação da família no ACP de modo que as concepções da equipe a respeito das implicações
dessa participação apontam para três aspectos: o reconhecimento de que a participação é boa para o
trabalho da enfermagem quando o acompanhante ajuda nos cuidados; a família como óbice no
cuidado quando intervém em alguma conduta; a perda da dimensão cuidadora em que as
profissionais reconhecem que a participação da família na quase totalidade dos cuidados à criança
contribui para que a enfermagem se desresponsabilize do seu exercício profissional. A equipe
reconhece que o modo como está organizado o processo de trabalho ainda não superou o modelo
tradicional de assistência e, para tanto, aponta a necessidade de refletir acerca desse trabalho e da
implantação da educação permanente no serviço. A falta de articulação e conexão entre os saberes
profissionais tem contribuído para a fragmentação da assistência e para a falta de encontros entre
profissionais-profissionais e profissionais-família. Tais encontros podem possibilitar a superação do
modelo centrado nas tecnologias duras e leve-duras do cuidado para o alcance do cuidado ampliado.
Portanto, entendemos que a partir de encontros que contemplem essas articulações e conexões,
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quando pautados pelas tecnologias leves do cuidado, tendo como pano de fundo a construção do
projeto terapêutico coletivo, a equipe em estudo estará se instrumentalizando para construir uma
organização tecnológica do trabalho na perspectiva da integralidade.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaoerikapimenta.pdf
Nº de Classificação: 5017
MORAIS, Gilvânia Smith da Nóbrega. Relação dialógica entre profissionais de enfermagem e
mães de crianças hospitalizadas em unidade de terapia intensiva pediátrica. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: A experiência hospitalar representa uma crise, despertando os mais variados sentimentos
e emoções na criança que a vivencia. Portanto, a presença da mãe, fonte de segurança para este ser
especial é extremamente importante para a criança vulnerabilizada pela doença e hospitalização.
Quando a internação da criança se processa numa Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP),
as mães devem ser incluídas na perspectiva do cuidado dos profissionais de enfermagem,
favorecendo sua adaptação uma vez que o adoecimento vivenciado pelo filho, bem como sua
permanência numa UTIP, não determina processos de perdas apenas para as crianças que adoecem
e são hospitalizadas, mas altera a rotina familiar, com ênfase na mãe por ser ela quem participa
vividamente do processo saúde-doença experienciado pela criança. Este estudo tem como objetivo
compreender a relação dialógica entre profissionais de enfermagem e mães de crianças
hospitalizadas em UTIP. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa consubstanciada na
Teoria Humanística de Enfermagem. O cenário da investigação foi uma UTIP de um hospital público
situado na cidade de João Pessoa – PB; participaram do trabalho cinco mães de crianças,
hospitalizadas na referida unidade. Para viabilizar a coleta de dados, foi utilizada a técnica de
entrevista a partir de um roteiro contendo questões norteadoras pertinente ao objetivo proposto para
o estudo. A coleta ocorreu durante os meses de maio, junho e julho do corrente ano e só foi iniciada
após aprovação do protocolo de pesquisa por um Comitê de Ética em Pesquisa. A apreciação
existencial do fenômeno de enfermagem foi desenvolvida com base nas cinco fases da Enfermagem
Fenomenológica: preparação da enfermeira cognoscente para chegar ao conhecimento; a enfermeira
conhece intuitivamente o outro; a enfermeira conhece cientificamente o outro; a enfermeira sintetiza
complementariamente as realidades conhecidas; sucessão do múltiplo para a unidade paradoxal
como processo interno da enfermeira. Vale ressaltar que a relação dialógica entre os profissionais de
enfermagem e as mães das crianças hospitalizadas na UTIP, com ênfase nos discursos expressos
durante a coleta de dados, foi categorizada nas seguintes temáticas: a relação vivenciada entre as
mães e os profissionais de enfermagem no momento da admissão e ao longo da hospitalização da
criança na UTIP; mães, vivenciando sentimentos de medo, desespero e solidão diante do
adoecimento do filho; comunicação autêntica entre profissionais de enfermagem e as mães de
crianças hospitalizadas na UTIP; comunicação inautêntica entre profissionais de enfermagem e as
mães de crianças hospitalizadas na UTIP. O presente estudo ressalta a complexidade de que se
reveste uma abordagem centrada nas genitoras e abre espaço para que os profissionais de
enfermagem, que desempenham suas atividades no ambiente de cuidados intensivos pediátricos,
repensem sua prática profissional com ênfase no cuidar que contemple tanto o ser-criança quanto o
ser-mãe, a partir de uma assistência integral permeada de chamados e respostas que transmite o
reflexo existencial do fenômeno vivido numa perspectiva holística. Além disso, esta pesquisa subsidia
um novo olhar no âmbito do ensino e da pesquisa em Enfermagem no que tange à humanização nas
relações com as mães acompanhantes.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaogilvaniasmith.pdf
Nº de Classificação: 5018
SILVA, Lygia Maria Pereira da. Atendimento a crianças e adolescentes em situação de abuso
sexual: o discurso dos profissionais da saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2006. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: O abuso sexual de crianças e adolescentes representa uma situação de risco e uma
violação de direitos humanos sexuais e particulares da pessoa em desenvolvimento. No atendimento
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às vítimas, os profissionais de saúde precisam atuar com recursos instrumentais e teóricos que estão
além do que os cursos de graduação oferecem. Objetivou-se analisar as ações desenvolvidas pelos
profissionais de saúde no atendimento a crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual.
Buscou-se conhecer os significados atribuídos pelos profissionais de saúde a esse problema. O local
onde se deu a pesquisa foi um hospital geral pediátrico da cidade de Fortaleza – CE. Realizou-se
pesquisa de cunho qualitativo e os sujeitos foram 21 profissionais de saúde. Os dados foram obtidos
através de entrevista semi-estruturada, gravada. Para análise e organização, utilizou-se a técnica do
Discurso do Sujeito Coletivo. Os profissionais foram enfermeiros, médicos, assistentes sociais,
psicólogas, psicopedagogas. A maioria jamais participou de qualquer treinamento sobre o tema.
Constatou-se que os sujeitos entendem o abuso sexual como uma violação, uma experiência de
sofrimento para a criança, que se apresenta de várias formas. A identificação do abuso se dá através
dos sinais e sintomas específicos e inespecíficos, da suspeita a partir do comportamento e do relato
da criança e da investigação para comprovação material. As condutas, após a investigação, são
encaminhamentos dentro da instituição, notificação ao Conselho Tutelar, prevenção e tratamento dos
agravos resultantes do abuso e o cuidado com a criança e o adolescente. A existência de uma rotina
própria é percebida por alguns através da atuação da Comissão de Prevenção aos Maus-tratos,
enquanto outros percebem a existência de uma rotina no hospital em geral e outros afirmam não
existir uma rotina. O envolvimento das categorias é percebido a partir da atuação na Comissão.
Alguns sujeitos não sabem como sua categoria está envolvida, enquanto outros entendem que não
há envolvimento, por não haver uma rotina própria. As estratégias para qualificação dos profissionais
adotadas pela instituição são consideradas como atividades regulares, esporádicas ou inexistentes. O
atendimento no serviço e na rede de saúde é visto como possível, a partir dos recursos já existentes
no serviço, possível a partir da atuação da Comissão de Prevenção aos Maus-tratos e difícil, devido
ao descrédito na rede de assistência. As dificuldades identificadas para o atendimento são a falta de
preparo do profissional, emocional, a omissão da família e a insuficiente estrutura do serviço. As
sugestões para melhorar a atuação dos profissionais no tema são a capacitação e a estruturação do
serviço. Conclui-se que os profissionais de saúde no serviço pesquisado apresentam dificuldades
para o atendimento no tocante à capacitação, à estruturação dos serviços e à articulação da rede de
saúde e da rede intersetorial. Há necessidade de fortalecer a Comissão, criar normas e rotinas de
atendimento, planejar treinamento sobre abuso sexual e sobre outras formas de violência contra
crianças e adolescentes e implementar parcerias com instituições afins, visando à formação de redes.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60061
Nº de Classificação: 5019
SILVA, Ana Roberta Vilarouca da. Investigação dos fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2
em adolescentes escolares de Fortaleza-CE. Foetaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2006. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: A prevalência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tem aumentado em todo mundo,
sobretudo em crianças e adolescentes. Objetivou-se investigar a prevalência dos fatores de risco
para DM2 em adolescentes de escolas públicas da rede estadual na cidade de Fortaleza-CE.
Realizou-se, de fevereiro a março/2006, um estudo transversal com 720 sujeitos de ambos os sexos
com idades entre 14 e 19 anos, matriculados em doze escolas estaduais. Utilizou-se um formulário
para registrar dados de identificação, características sociodemográficas, hábitos alimentares, prática
de atividade física e de lazer, além de mensuração do peso, altura, glicemia capilar e pressão arterial.
Os resultados evidenciaram que 59,3% eram meninas, 10,3% tinham sobrepeso, 2,6% obesidade,
75,3% sedentarismo, 91,1% possuíam renda familiar não superior a 3 salários mínimos, 8,3%
apresentaram glicemia capilar com valores duvidosos e 42,1% níveis de pressão arterial elevados. O
consumo alimentar de quatro ou mais vezes por semana foi estatisticamente significante em arroz
(95,8%; p=0,0001), pão (85,8%; p= 0,0001), feijão (75%; p= 0,0001) e carne (60,6%; p= 0,0001);
além disso, 92,7% faziam de três a seis refeições diárias. Da amostra que afirmou ter familiares com
diabetes, 13,6% mencionaram os pais como portadores da doença diabetes. As mulheres praticavam
menos atividade física do que os homens (p= 0,000) e apresentaram maior percentual de glicemia
duvidosa (p=0,004), porém tiveram menor número relativo de pressão arterial elevada (p=0,000); em
relação a sobrepeso/obesidade, não houve associação estatisticamente significante com sexo
(p=0,840). O sobrepeso foi maior na faixa etária de 14-15 anos (11,1%, p=0,003) e a obesidade na de
16-17 anos (3,3%, p=0,003). Já o sedentarismo também foi maior na faixa etária de 16-17 anos
(80,8%, p=0,049). Conforme observado, a glicemia capilar não esteve associada de forma
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estatisticamente significante com a idade (p= 0,453%). A associação dos fatores de risco para DM2
(excesso de peso, sedentarismo, glicemia capilar e níveis pressóricos elevados) foi mais encontrada
em meninas e nas idades de 16-17 anos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=638
Nº de Classificação: 5020
ARAÚJO, Iliana Maria de Almeida. O significado da comunicação na assistência de enfermagem
à mulher mastectomizada: o olhar de quem cuida. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2006. 108 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: O câncer de mama é motivo de grande temor na sociedade em geral e principalmente nas
mulheres, em decorrência do elevado índice de morbi-mortalidade e de mutilação, com conseqüente
comprometimento da auto-estima e do desenvolvimento social de quem é por ele acometido.
Ademais, interfere sobremaneira nas relações sociais, pessoais, profissionais e afetivas, Portanto
conhecer como a enfermeira comunica-se com essa clientela foi a inquietação para a realização
desse estudo, cujo objetivo foi compreender o processo de comunicação enfermeira/paciente,
enfatizando a significação, valores e possibilidades de mudança na assistência de enfermagem à
mulher mastectomizada.Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa que utilizou como
referencial teórico o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada em Dados Ground Theory
como referencial metodológico, com base na seguinte questão norteadora: como a enfermeira
percebe seu processo de comunicação com a mulher mastectomizada? A coleta de dados ocorreu
nos meses de junho e julho de 2006 em uma instituição de referência no tratamento do câncer.
Utilizamos como estratégia para coleta de dados a entrevista com nove enfermeiras que prestavam
assistência à mulher mastectomizada. Obtivemos então, os dados que após a análise permitiram a
criação da teoria central: O significado da comunicação na assistência de enfermagem à mulher
mastectomizada, a qual constitui-se de três fenômenos distintos que se inter-relacionam. São eles :
Um olhar sobre a comunicação, que caracteriza-se como um processo da teoria onde os fenômenos
que levaram as enfermeiras a refletirem sobre seu modo de comunicação com a mulher
mastectomizada foram elucidados emergindo significados e valores ao seu respeito; identificando as
pedras do caminho, que pontua as principais dificuldades encontradas na implantação de uma
comunicação efetiva entre enfermeira/paciente, incluindo as limitações pessoais; e repensando a
comunicação enfermeira/mulher mastectomizada, que enfatiza a significação atribuída pela
enfermeira à sua necessidade de manter-se sensibilizada ao processo de comunicação efetiva com a
mulher mastectomizada, no intuito de prestar o melhor cuidado possível. Essa interação significativa
emerge quando a enfermeira utiliza-se de sua habilidade comunicativa, percebendo a paciente e
interagindo com ela, provocando mudanças e vendo a mulher como um ser social , ou seja,
atribuindo-lhe um significado. Na nossa opinião, para uma comunicação satisfatória a prestação do
cuidado humanizado, a profissional que trabalhe na assistência a mulheres mastectomizadas precisa
envolver-se e acreditar que sua presença é tão importante quanto a realização de procedimentos
técnicos, pois, de modo geral, os conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de
situações de estresse quanto os conhecimentos subjetivos que se revelam na comunicação
terapêutica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=841
Nº de Classificação: 5021
BARBOSA, Izabel Cristina Falcão Juvenal. Análise sócio demográfica e clínico epidemiológica de
mulheres mastectomizadas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. [98] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar as características sócio-demográficas e clínicoepidemiológicas das mulheres que se submeteram à intervenção cirúrgica de mastectomia em um
Hospital de referência em oncologia do Estado do Ceará. Trata-se de um estudo de corte transversal,
que avaliou as informações contidas em 192 prontuários de mulheres portadoras de câncer de mama
que tinham sido submetidas à mastectomia no ano de 2000. A coleta de dados foi realizada de 2ª a 6ª
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feira das 14:00 às 20:00 horas no período de setembro a outubro de 2006, num Hospital de referência
em Oncologia do nosso Estado. Utilizou-se para o levantamento de dados um formulário,
previamente testado e elaborado com base nos dados obtidos dos prontuários médicos arquivados
no setor de registros. As informações obtidas foram inseridas em um banco de dados do software
SPSS versão 9.0 for Windows, a fim de se obter os resultados finais para discussões posteriores com
base na literatura pertinente. A pesquisa foi desenvolvida dentro das diretrizes da Resolução 196/96
do Ministério da Saúde, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa da referida instituição.
A partir da análise dos resultados sobre o perfil sócio-demográfico das participantes no estudo,
observou-se que 22,9% das mulheres mastectomizadas apresentavam a idade na época do
diagnóstico variando entre 53 a 60 anos; 41,12% possuíam primeiro grau, 60,4% eram casadas,
44,1% teve seu primeiro episódio menstrual entre 13 e 15 anos, 32% relataram a menopausa na faixa
etária entre 47 e 52 anos de idade, 45,9% teve a duração do ciclo menstrual variando entre 35 a 40
anos, 51% das mulheres pariram dois ou mais filhos, 35,4% amamentaram e destas 20,3% referiram
duração da amamentação inferior a 6 meses, 10,9% nunca fizeram o uso da terapia de reposição,
70,3% negaram histórico familiar para câncer de mama, 72,9% apresentaram nódulo palpável no
momento da admissão. As variáveis que apresentaram associação com o tipo de procedimento
cirúrgico foram: classificação tumoral (p = 0,019), grupamento por estádios/estadiamento clínico (p =
0,000), tratamento neoadjuvante de quimioterapia (p = 0,000), evolução para metástase à distância
(p= 0,000) e recidiva loco regional (p = 0,008). Pode-se concluir que são imprescindíveis estudos que
tracem o perfil de mulheres que vivenciaram o câncer de mama, em distintas localizações geográficas
para que se possam planejar ações efetivas e eficazes no controle desta neoplasia. Pode-se concluir
que a qualidade das informações de algumas variáveis sócio demográficas e clínica epidemiológicas
provenientes dos prontuários não foram satisfatórias e que mesmo com o incremento tecnológico e
os avanços da ciência médica nas últimas décadas houve um elevado percentual de casos
diagnosticados nos estádios II e III, indicativo de um retardo na implementação da terapêutica após o
diagnóstico do câncer. Desta forma, precisa-se analisar o acesso da população aos serviços de
saúde na atenção básica e especializada e avaliar a rede de cobertura dos serviços do Sistema Único
de Saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5022
OLIVEIRA, Nancy Costa de. Desempenho de enfermeiras na coleta de material para o exame de
Papanicolaou. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. [76] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: O exame de Papanicolaou tem reconhecimento mundial enquanto estratégia segura para
detectar o câncer de colo uterino precocemente. Envolve trabalho manual, da coleta do material até a
emissão do resultado. Portanto, o desempenho dos recursos humanos contribui para a segurança ou
não dos resultados. Este exame é realizado por médicos e enfermeiros que compõem as equipes do
Programa Saúde da Família (PSF), todavia, predominantemente, pelos enfermeiros. Neste contexto,
decidiu-se pela realização deste estudo que teve por objetivo geral avaliar a coleta de material para o
exame de Papanicolaou por enfermeiras e como objetivos específicos verificar o conhecimento e a
prática dessas profissionais com relação à coleta citológica; identificar a disponibilidade dos recursos
materiais necessários à realização da coleta e avaliar adequabilidade do material coletado baseado
no laudo laboratorial. Trata-se de um pesquisa avaliativa, com caráter exploratório-descritivo.
Realizou-se em unidades do Programa Saúde da Família (PSF) de Maranguape-CE, cujos dados
foram coletados de agosto a outubro de 2006 por observação estruturada direta e participativa junto
às 21 (100%) enfermeiras, em seus sítios de atuação, e através da revisão dos laudos laboratoriais
de 63 lâminas coletadas. A observação estruturada seguiu o Instrumento de Reconhecimento da
Qualidade da Metodologia Proquali, sendo os dados anotados mediante sistema de checagem.
Dados da observação participativa foram registrados em diário de campo. Os resultados foram
apresentados nos itens: caracterização das enfermeiras; formação, acesso a manuais técnicos e
conhecimentos para lidar com a coleta citológica; desempenho das enfermeiras na coleta de material
para o exame (medidas de biossegurança, conforto e segurança das mulheres durante exame e
técnica de coleta); disponibilidade de recursos para a realização do procedimento; e adequabilidade
das lâminas. A maioria das enfermeiras tinha entre nove e 11 anos de formadas. Dezessete (81%) se
auto-avaliaram seguras para realizar o procedimento e 16 (76%) demonstraram ter conhecimento
adequado sobre o local da coleta citológica. O acesso à prática de coleta citológica na Graduação foi
referida por somente 7 (33%) das enfermeiras. Apenas 4 (19%) lavaram as mãos antes do

27
procedimento, 21 (100%) utilizaram luvas de procedimento nas duas mãos e o descarte do lixo
mostrou-se inadequado em todas as unidades. O conforto da usuária avaliado sob o ponto de vista
de certificar-se se a mulher havia esvaziado a bexiga antes do exame e explicá-lo para usuária foi
atendido por 2 (9,5%) e 4 (19%) das enfermeiras, respectivamente. A privacidade, avaliada pelos
critérios de cobrir a mulher, manter a porta do consultório fechada e impedir o “entra e sai” de
pessoas durante o exame foi alcançado por 20 (95%), 17 (81%) e 14 (67%), respectivamente. A
técnica da coleta foi satisfatória entre 90,5% ou mais dos enfermeiros em sete dos 11 itens avaliados
e a adequabilidade das lâminas mostrou-se satisfatória em 100% dos 63 laudos. O desempenho das
enfermeiras foi o ideal esperado em termos de garantir lâminas de qualidade ao rastreamento do
câncer de colo, todavia, lavagem das mãos, descarte adequado do lixo, conforto e segurança da
usuária e entrevista sobre condições da mulher para a realização da coleta precisam melhorar. Risco
de dessecamento, presença de sangue e material hipocelular foram observados, porém não geraram
lâminas insatisfatórias, sobre o que se sugere que estudos sejam realizados com o objetivo de avaliar
recomendações desnecessárias ou excessivas à coleta.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=614
Nº de Classificação: 5023
MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa. Compreensão das mudanças comportamentais do
usuário no PSF por meio da participação habilitadora. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. [197] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: É na concepção de promoção da saúde como um “novo modelo” de saúde centrado na
promoção da qualidade de vida, e formulado a partir dos princípios do SUS, que surge o Programa
Saúde da Família. Outra perspectiva no objeto da atenção à saúde se faz necessária, deslocando-se
do individual para o coletivo e da mudança de atuação e organização geral dos serviços, com a
reorganização da prática assistencial dos profissionais em novas bases e critérios. Essa redefinição
do objeto não é uma atividade isolada, de relação unilateral e de monólogo. Ela é, acima de tudo,
uma relação de interação e participação dos agentes sociais envolvidos: profissionais e clientela.
Assim, este estudo tem como objetivo compreender como ocorrem os processos decisórios da
participação dos usuários no PSF, relacionados à saúde-doença, identificando neste movimento o
nível de mudança do usuário. Trata-se de estudo de natureza qualitativo- descritivo, utilizando como
referencial teórico-metodológico o Modelo de Estágio de Mudança, de Prochaska e DiClemente. A
pesquisa foi desenvolvida com os usuários do PSF e os profissionais de saúde das equipes de
Saúde da Família, do Município do Crato-Ceará-Brasil. Os dados foram coletados por meio da
entrevista semi-estuturada, do grupo focal e da observação. A fase de campo ocorreu entre os meses
de maio e setembro de 2005. Os dados foram analisados mediante proposta de procedimento de
organização e análises de Bardin (análise de conteúdo) e submetidos à luz do referencial teórico.
Evidencia-se que as mudanças ocorridas com o usuário no PSF estão assim configuradas: no 1º
nível, a ênfase é na doença, especificamente no cuidado de si. No 2º nível, registra-se um cuidado na
família, mesmo que ainda centrado na demanda da cura e tratamento da doença. No 3º nível, avança
no sentido da prevenção na família, já com registros de olhar no entorno. No 4º nível, mesmo que
timidamente, já se registra um comportamento do usuário para alcançar sua autonomia e
emancipação. Estes resultados parecem indicar um movimento ascendente de aprendizagem de
participação do usuário no Programa Saúde da Família e, conseqüentemente, um movimento de
participação do usuário em direção à promoção da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=460
Nº de Classificação: 5024
MACHADO, Márcia Maria Tavares. Avaliação das atividades dos enfermeiros da saúde da
família, na atenção à saúde da criança de zero a dois anos em três municípios do Ceará.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2006. 121 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição Mesquita
RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar as atividades desempenhadas pelos enfermeiros da
estratégia Saúde da Família na assistência às crianças de zero a dois anos, em três municípios do
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Ceará. Os participantes do estudo foram 81 (oitenta e um) enfermeiros da SF que atuam nos
municípios de Fortaleza, Cascavel e Quixeramobim, Ceará. A coleta de dados foi realizada no
período de novembro de 2003 a maio de 2004, utilizando a abordagem quantitativa, do tipo descritivo,
com a utilização de dados primários. Foi utilizado questionário com questões fechadas e abertas. Os
dados foram digitados e processados no Programa Epi-Info 6.04 e testado estísticamente com o qui
quadrado (c2) e o p de Fisher Freeman Halton. De acordo com os resultados, foi possível identificar
que: 92,5% dos enfermeiros são do sexo feminino; 78,0% atuam na Saúde da Família há menos de 5
anos e 49,4% trabalhou em PSF de outro município antes de contratado pelo gestor, no presente
exercício; o curso de especialização em Saúde da Família foi cursado por 75,0% dos enfermeiros;
47,0% submeteram-se à capacitação nos Cursos de Aconselhamento em Amamentação e de
Atenção Integral as Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI); 60,5% dos respondentes e que atuam
nos municípios do interior cursaram o AIDPI (p=0,001). 53,2% realizaram a primeira consulta de
enfermagem após os 30 dias do nascimento da criança; 70,0% se apresentam pelo nome, antes da
consulta de enfermagem (p=0,020). Os enfermeiros não costumam preocupar-se com a presença do
pai ou da avó no acompanhamento da mãe à consulta da criança, a não ser “às vezes”, o que
apresentou significância de p=0,006 e p=0,046, respectivamente. 38,0% não organizam grupos de
gestantes na Unidade de Saúde ou na comunidade; 79,0%, também, não organizam grupos de
puérperas para orientar sobre os cuidados com a criança (p=0,015); somente 50,6% realizou a visita
domiciliar na primeira semana pós-parto. Os enfermeiros apontaram como aspectos positivos da
atuação da Saúde da Família: “Envolvimento com a comunidade/boa relação com as famílias” e
“Trabalho em equipe”e “Apoio e o reconhecimento do trabalho do enfermeiro pelo gestor” e a
“Dedicação e envolvimento do enfermeiro no trabalho”; e, como aspectos negativos: “Falta de infraestrutura e material para o trabalho” e “O excesso do número de famílias por equipe”. O estudo
mostrou-se relevante na medida em que aprofundou o tema e avaliou as práticas que exerceram
influência no processo do cuidado com as crianças e as famílias, comparadas com o que é
estabelecido pelo Ministério da Saúde. Confirmamos a hipótese H1 de que existe diferença
significativa entre as atribuições do enfermeiro estabelecidas pelo MS, para a assistência à criança
menor de 2 anos, e as atividades cotidianas do enfermeiro que atua na SF. Os enfermeiros deveriam
priorizar a competência para ser profissional mais humano, contemplando tanto o acolhimento, como
a prática dialógica, sobretudo, centrada no cuidado com a criança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=302
Nº de Classificação: 5025
BEZERRA, Saiwori de Jesus da Silva. Fatores de risco para câncer de colo e lesões cervicais por
papilomavírus humano. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: Não obstante o avanço científico na área da saúde, problemas antigos ainda persistem.
Dentre eles, destaca-se o câncer de colo uterino, um dos poucos cânceres passível de prevenção e
de cura quando diagnosticado precocemente. Dentre alguns fatores de risco conhecidos para o
câncer cervical, estão o início precoce da vida sexual, a multiplicidade de parceiros, o tabagismo, o
uso prolongado de anticoncepcional oral, as DST e, em particular, o HPV, que está presente em mais
de 90% dos casos. O presente estudo teve o objetivo analisar os fatores de risco para câncer de colo
e lesões cervicais por Papilomavírus Humano, traçar um perfil da população, identificar a prevalência
de lesões cervicais induzidas por HPV e dos fatores de risco para câncer de colo de útero, além de
detectar associação entre a existência e as características das lesões com os fatores de risco
experimentais, clínico-epidemiológicos, etilismo, alterações do pH vaginal e flora bacteriana vaginal.
Para tanto, realizou-se um estudo de prevalência com abordagem quantitativa que incluiu 157
mulheres, no período de junho a setembro de 2006, em um centro de saúde do município de
Fortaleza-CE. Teve-se por hipótese uma freqüência maior de fatores de risco para o câncer de colo
nas mulheres com presença de lesão cervical. Utilizou-se um formulário para coletar dados pessoais,
resultados dos exames (pH, citologia, IVA e cervicografia) e fatores de risco. A IVA, cervicografia e
citologia obtiveram os seguintes percentuais de exames alterados: 43,3%, 10,19% e 3,2%,
respectivamente. A cervicografia foi positiva em 20,5 % dos casos de IVA positiva e 100% das
mulheres com citologia alterada. Quanto às características das lesões, a maioria da amostra (81%)
apresentou alterações colorimétricas reativas ao ácido acético de coloração branco tênue (40%),
branco médio (40%). As variáveis associadas às lesões cervicais na IVA foram: idade menor de 20
anos (p= 0,0001); um ou mais parceiros nos últimos 3 meses (p= 0,015); baixa escolaridade; baixa
classe econômica; paridade elevada; presença de DST; uso de contraceptivo oral (p= 0,0008);
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tabagismo; Questionário de Tolerância de Fageström; etilismo; número de doses/dia; corrimento
vaginal (p= 0,0001); tipo do processo inflamatório (p= 0,0001) e pH maior que 4,5. A cervicografia
apresentou como fatores associados: idade menor de 30 anos; baixa escolaridade; baixa classe
econômica; não-realização do exame preventivo; não-uso do preservativo; tabagismo; número de
cigarros/dia; uso de contraceptivos; etilismo; número de doses e pH maior que 4,5. Já a citologia
apresentou: idade menor de 30 anos; baixa escolaridade (p= 0,0001); baixa classe econômica; nãouso do preservativo; tabagismo; número de cigarros/dia; QTF; tempo de uso do contraceptivo;
número de dose/dia; pH maior que 4,5 e número elevado de pH (p= 0,015). Conclui-se que houve
maior freqüência de alguns fatores de risco para o câncer de colo uterino em mulheres com lesão
cervical, o que indica forte associação de tais fatores à ocorrência de lesões precursoras do câncer
de colo uterino e à patologia propriamente dita. O conhecimento aqui exposto possibilita ao
enfermeiro trabalhar em cada fator de predisposição e vulnerabilidade, intervindo em meios
preventivos para esta doença.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=491
Nº de Classificação: 5026
SOUZA, Adriano Rodrigues de. Centro de Atenção Psicossocial: perfil epidemiológico dos
usuários. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusto Batista
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo traçar o perfil epidemiológico e socioeconômico dos
usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Município de Fortaleza, Ceará, com base em
seus prontuários. Estudo epidemiológico, realizado em três CAPS, localizados nas Secretárias
Executivas Regionais SER III, IV e VI. Os dados foram produzidos com o auxilio de um questionário
que contemplou os seguintes aspectos: dados de identificação e sócio-demográficos; antecedentes
pessoais, familiares e patológicos, sintomatologia, tipos de atividades terapêuticas e evolução. Com
base nos 385 prontuários traçou-se o perfil dos usuários descritos a seguir. Perfil sócio-demográfico:
60,1% eram do gênero feminino; 63,4% estavam na faixa etária entre 20 e 49 anos; 43,9% deles
possuem o 1º grau completo; 69,5% tinham renda mensal entre um a quatro salários mínimos; 15,4%
contam com aposentadoria como a principal fonte de renda; 71,9% são católicos; 92,6% residem em
casa. Antecedentes pessoais, familiares e patológicos: 40,5% apresentaram alterações psíquicas na
infância; em 45,4% dos pacientes estudados, os pais apresentaram alguma alteração psíquica
durante a vida; 60% dos pacientes estudados revelaram conflitos no relacionamento familiar; 53,9%
estiveram internados em hospitais clínicos; 15,9% tiveram a insônia como principal queixa
sintomatológica; 18,5% dos pacientes apresentaram como principal fator desencadeador das crises a
morte de ente querido; 39,4% apresentaram os transtornos neuróticos como diagnostico principal;
91% dos casos apresentaram os psicofármacos como o principal tratamento de escolha; 30,5%
utilizaram os ansiolíticos como droga de primeira escolha; 56% dos pacientes tiveram como outras
formas de abordagem o atendimento individual; em 9% dos casos este atendimento foi realizado por
psicólogo. A partir dos dados pôde-se concluir que: gênero feminino constitui a maioria dos usuários;
a faixa etária considerada produtiva apresentou-se com 60% e mais de ocorrência em ambos os
gêneros; a maioria dos pacientes que freqüentam os CAPS é de baixa renda, educação primária, vive
de aposentadoria e mais de 90% residem em casa; mais de 40% registraram transtornos em outras
fases da vida; mais de 50% já tiveram internações em hospitais clínicos; a maioria tem a insônia
como principal queixa sintomatológica e 91% deles tiveram a psicofarmacologia como a única forma
de tratamento. Com base nos dados, pode-se inferir que os CAPS configuram-se como estrutura de
atenção a pessoas que apresentam algum tipo de sofrimento mental, o que é reconhecido pela
própria equipe de saúde, mas, que, nem sempre, os princípios da reforma psiquiátrica foram
atendidos, considerando-se este serviço como um dos dispositivos da rede de atenção em saúde
mental. Este tipo de serviço objetiva atuar como dispositivo estratégico no estabelecimento da rede
comunitária de cuidados, desenvolvendo projetos terapêuticos e comunitários voltados para a
atenção integral aos usuários e suas famílias, propiciando uma integração entre serviços de saúde,
usuários, comunidade e rede social de apoio. Pelos resultados deste estudo, considera-se que muito
precisa ser revisto pelos gestores e trabalhadores da rede de atenção em saúde mental, na busca de
se avançar nas conquistas até aqui alcançadas e garantidas por lei. O estabelecimento de uma nova
rede de atenção em saúde mental vai além da mera ampliação no número de serviços, exigindo
novos saberes e práticas baseadas no paradigma proposto pela reforma psiquiátrica, mudando-se o
foco de atenção da doença para a pessoa em sofrimento mental, em toda complexidade decorrente
desta condição. Mesmo contemplando apenas três serviços, a realidade aqui mostrada fornece
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subsídios para se repensar o CAPS como dispositivo importante na implementação da rede de
atenção em saúde mental no Ceará.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=667
Nº de Classificação: 5027
BEZERRA, Camilla Pontes. A vivência da sexualidade por adolescentes portadoras de
deficiência visual. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A adolescência é uma fase da vida em que se dá a maturação sexual e é acompanhada
por transformações psicológicas e sociais. As pessoas portadoras de deficiência visual estão sujeitas
ao mesmo processo, mas este é um tema escassamente tratado pela literatura. Devido às
transformações nesta fase da vida, as indefinições que as acompanham, somada à deficiência visual,
justifica-se um estudo sobre a vivência da sexualidade das adolescentes portadoras de deficiência
visual inseridas na sociedade e na comunidade escolar. Foram entrevistadas cinco adolescentes
deficientes visuais em um Centro de Apoio Pedagógico (CAP) para cegos e ou deficientes visuais
com questões que buscaram o conhecimento e a compreensão por parte das adolescentes sobre as
causa da sua deficiência visual, seu grau de escolaridade, composição e orientações familiares,
experiência afetivo-sexual, nível de conhecimento acerca de assuntos relacionados à sexualidade
dentre eles métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Os resultados permitiram
perceber que as adolescentes deficientes visuais apresentam as mesmas características de
desenvolvimento da sexualidade das demais pessoas, embora possuam características próprias. A
falta da visão não diminui o interesse sexual, apenas faz com que a curiosidade sobre esse assunto
torne-se diferenciada: elas querem conhecer seus corpos e seu funcionamento. Como todas as
adolescentes, as jovens que não vêem também buscam definir sua identidade e seu lugar na
sociedade. Além disso, querem descobrir sua própria sexualidade e encontrar meios adequados para
expressar seus impulsos sexuais e vivenciar relacionamentos afetivos. Está presente
o
desconhecimento sobre métodos contraceptivos e DSTs, sendo as informações superficiais. Refletese que para gerar uma cultura de promoção da saúde é imprescindível que o conhecimento se faça
de forma acessível para esta população. Acreditamos que as adolescentes deficientes visuais devem
tomar suas próprias decisões exercendo assim seus direitos e deveres para o pleno exercício de sua
cidadania.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=712
Nº de Classificação: 5028
BESSA, Maria Eliana Peixoto. Idoso institucionalizado e a compreensão do seu cotidiano.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2007. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: Muitos idosos ao entrarem em uma instituição asilar se deparam com uma de suas
principais características: o caráter totalizador dessas instituições. Assim é necessário que adapte-se
a uma nova rotina repleta de normas e regras. É preciso, agora, após passar toda a sua vida
convivendo com pessoas conhecidas, com quem mantinha laços de amizade e consangüinidade, ter
que aprender a conviver com pessoas totalmente desconhecidas, deixando para trás seu estilo de
vida pessoal e de viver seu cotidiano. Este estudo tem como objetivo geral: compreender como os
idosos (re)constroem o seu cotidiano dentro de uma instituição asilar, e específicos: 1) Identificar as
motivações que levaram os idosos ao asilo; 2) Descrever o processo de adaptação ao contexto asilar
elos idosos; 3) Explicar como os idosos se percebem e organizam as atividades cotidianas.; e 4)
Explicar a dinâmica das relações interpessoais dos idosos no asilo. Este estudo teve como referencial
teórico conceito de processo adaptativo do Modelo de Adaptação da teórica de enfermagem Callista
Roy. O caminho metodológico escolhido foi a estratégia de pesquisa Estudo de Caso, já que esta
pesquisa adentrou no universo natural da idosa institucionalizada e teve uma abordagem
compreensiva. O estudo foi realizado em um asilo da cidade de Fortaleza-Ce que possui
características filantrópicas e é mantida por uma ordem de religiosas. A instituição selecionada tem
cerca de 60 idosas residentes, todas do sexo feminino. A amostra foi composta por saturação dos
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resultados sendo composta por 9 idosas. A unidade de análise desta pesquisa foi a (re) construção
do cotidiano da idosa na instituição asilar selecionada e utilizou um protocolo de estudo de caso com
o intuito de aumentar a confiabilidade da pesquisa. Para a coleta de dados utilizou-se a observação
direta e a entrevista baseada no roteiro de história de vida. As observações foram escritas em diário
de campo e as entrevistas foram gravadas em gravador digital sendo transcritas na íntegra,
posteriormente codificadas e, em seguida analisadas. Como técnica para organização e análise dos
dados utilizou-se da técnica de Análise de Discurso que visa a compreensão de como um objeto
simbólico produz sentidos, como ele está investindo de significância para e por sujeitos. Este estudo
foi submetido e aprovado à Comissão de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da UFC. As
categorias, após a análise do sentido das falas foram:1) Vinda para o asilo – principais
motivações:favorecimento de práticas religiosas, evitar a solidão, influencia de outras pessoas,
acesso a recursos de saúde e exclusão familiar; 2) Processo adaptativo: senti-se produtiva,
sentimentos de perda/ enfrentamento da realidade e conhecimento prévio do asilo; 3) Auto percepção
do idoso no contexto asilar: pertença e autonomia, e satisfação/ insatisfação das necessidades
humanas; e 5) Dinâmica das relações: respeito. Com este estudo percebe-se que a (re)construção do
cotidiano do idoso no contexto asilar é uma atividade complexa que necessita de um esforços tanto
do idoso como da instituição que o acolhe, sendo necessário estar atento ao processo adaptativo e
às necessidades humanas do idoso.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=632
Nº de Classificação: 5029
VICTOR, Janaína Fonseca. Tradução e validação da Exercise Benefits/Barriers Scale: aplicação
em idosos. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 139 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
ALMEIDA, Paulo César de
RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa realizar adaptação transcultural da Exercise
Benefits/Barriers Scale (EBBS) para a língua portuguesa e verificar as propriedades psicométricas da
EBBS para detecção da percepção sobre os benefícios e barreiras para a pratica de atividade física
em idosos. A EBBS foi submetida ao processo de adaptação transcultural proposto pelo Guidelines
for the cross-cultural adaptation process. A confiabilidade da EBBS foi verificada pelo alfa de
Cronbach e pelo teste-resteste por meio do coeficiente w de Kendall. A validade foi analisada pela
validade de conteúdo (opinião de cinco especialistas) e validade de construto (associação entre os
resultados da EBBS e as variáveis sociodemograficas, clinicas e de estilo de vida). A pesquisa foi do
tipo metodológica com abordagem quantitativa, realizada em uma unidade básica de Saúde da
Família (UBASF) em Fortaleza-CE. A amostra foi constituída de 214 idosos acompanhados pelos
profissionais do Programa Saúde da Família (PSF). A coleta de dados ocorreu no período de
setembro a dezembro de 2005, tendo sido utilizados como instrumentos a versão traduzida da EBBS
e um formulário para caracterização dos idosos. Os resultados revelaram que, na adaptação
transcultural, um item da escala foi retirado por apresentar ambigüidade e, dos 42 itens que compõem
a EBBS, 12 tiveram que ser exemplificados para o entendimento pela população do estudo. O Alfa de
Cronbach da escala total foi de (0,94) e o teste-reteste (0,60). A validade de conteúdo revelou que
novos itens precisam ser inseridos. A validade de construto demonstrou que ocorreu associação
estatisticamente significante entre a EBBS e as variáveis: escolaridade (p =0,0001), com quem reside
(p= 0,03), estilo de vida (p= 0,0001), prática de atividade física (p = 0,0001) e que estes resultados
são coerentes com a literatura. A aplicação da EBBS mostrou que os idosos deste estudo percebem
mais benefícios do que barreiras para a atividade física; os benefícios menos percebidos foram os
referentes a prevenção de doenças, e as barreiras identificadas foram relacionadas ao tempo para
realizar atividade física, ao esforço físico e a falta de encorajamento familiar. Após a realização do
estudo, obteve-se um instrumento confiável capaz de avaliar a percepção de benefícios e barreiras
para a prática de atividade física em idosos. Este poderá ser utilizado amplamente por enfermeiros e
demais profissionais de saúde, contribuindo, assim, para a realização de estudos futuros com a
temática promoção da saúde e atividade física. Sugere-se, ainda, a aplicação da versão traduzida e
adaptada da EBBS em populações distintas, a fim de verificar a confiabilidade e a validade do
instrumento, isto porque com a adesão de novos pesquisadores se poderá chegar a uma escala
estável e replicável.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=554
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Nº de Classificação: 5030
MELO, Elizabeth Mesquita. Avaliação de orientações sistematizadas de enfermagem no pósoperatório de mulheres submetidas à mastectomia. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 111 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: Enfatiza-se a importância do acompanhamento de enfermagem no pós-operatório de
mastectomia, visando à identificação de problemas na busca da qualidade de vida da mulher e
minimização de alterações físicas e psicológicas, para sua melhor readaptação ao ambiente social. O
estudo teve como objetivo geral: avaliar a contribuição da assistência de enfermagem desenvolvida
no pós-operatório, para a readaptação física, emocional e social da mulher mastectomizada e
específicos: identificar diferenças nas respostas físicas, emocionais e sociais entre as mulheres que
foram ou não submetidas à orientação sistematizada de enfermagem; conhecer as complicações pósoperatórias presentes nos dois grupos de mulheres; e detectar as dúvidas entre os grupos em relação
aos cuidados necessários para a prevenção de complicações após a mastectomia. Estudo
experimental, do tipo ensaio clínico randomizado controlado. Aplicou-se uma intervenção a um grupo
de mulheres (grupo intervenção), no pós-operatório imediato de mastectomia, para a observação de
seus efeitos, em relação a outro grupo em que não foi realizada (grupo controle). Dados coletados
entre novembro de 2005 e março de 2006, em uma instituição especializada em oncologia, FortalezaCeará. A população constou de portadoras de doenças da mama que realizaram cirurgia nesse
período, sendo composta por 80 mulheres, 40 em cada grupo, selecionadas aleatoriamente. Dados
organizados e analisados quantitativamente, submetidos à análise estatística. Utilizou-se o Programa
Microsoft Office Excel 2003, para o banco de dados. Considerou-se o nível de significância dos testes
igual a 5%. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da instituição. A faixa etária predominante foi
36 a 68 anos (87,5%); 60% procediam do interior do estado; 57,5% eram casadas. A mastectomia
radical modificada com esvaziamento axilar foi o procedimento mais realizado (56%) e o diagnóstico
mais comum carcinoma ductal infiltrante (58,8%). Identificou-se diferença estatisticamente
significativa quanto à manifestação de desamparo, falta de forças, sensação de cansaço e tensão,
com um índice de alteração emocional menor no grupo-intervenção. 57,5% do grupo intervenção,
após a cirurgia, retomaram atividades que beneficiavam a recuperação, observado em 7,5% do grupo
controle. Foram manifestadas dúvidas sobre as atividades por 57,5% das mulheres do grupo controle
e 37,5% do grupo intervenção. Houve mais complicações cirúrgicas no grupo controle (92,5%) em
relação ao grupo intervenção (57,5%). Este grupo apresentou menos dificuldades para manusear o
dreno de sucção (7,5%), sendo 31,6% no grupo controle. O acompanhamento direcionado ao grupo
intervenção contribuiu para a adoção de atitudes positivas relacionadas aos cuidados com o braço do
lado operado. A orientação sistematizada de enfermagem no pós-operatório de mastectomia possui
valor inestimável, visto que proporciona o esclarecimento de dúvidas a respeito da doença e da
cirurgia, e possibilita a adoção de cuidados favoráveis à recuperação mais rápida da mulher e a sua
readaptação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=683
Nº de Classificação: 5031
MOURA, Ana Débora Assis. Educação em saúde com prostitutas na prevenção das DST/aids:
reflexões à luz de Paulo Freire. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas risco ocupacional para
as prostitutas, podendo ser prevenidas com o uso do preservativo. Faz-se necessária uma
conscientização acerca da sua importância mediante a Educação em Saúde, pois esta é a estratégia
mais eficiente na prevenção das DST/Aids, trazendo mudança de comportamentos, valores e
atitudes. Diante de toda a problemática que é a prostituição e sua relação com as DST, interessou
compreender o trabalho realizado pelas prostitutas da Associação das Prostitutas do Ceará APROCE no que se refere à prevenção das DST/Aids. Nesse contexto, este estudo objetivou analisar
o trabalho educativo realizado pelas prostitutas da APROCE no que se refere à prevenção das DST e
Aids, e verificar se essa Educação em Saúde estimula a reflexão, criticidade, mudança de
comportamento, ou é somente um repasse de informações. Dessa forma, despertou-se para a
relação do objeto de estudo com a abordagem teórica baseada nas reflexões de Paulo Freire, pois
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“mudança”, ao lado de “conscientização”, é um “tema gerador” da prática teórica de Paulo Freire.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, inspirada na teoria e prática de Paulo Freire e analisada
segundo a Teoria Crítica. Os dados foram agrupados de acordo com as etapas em que foram
coletados: Observando as Educadoras Sociais e Dialogando com as Educadoras Sociais.
Posteriormente, dividida a segunda parte em duas categorias: o perfil e o diálogo com as educadoras
sociais. No diálogo com as educadoras sociais, foram identificados seus sentimentos quanto ao
trabalho realizado; as principais dificuldades; os pontos facilitadores; como percebem seus
resultados; os pontos mais e menos importantes do trabalho que realizam. Conclui-se, portanto, que
conscientizar-se da importância da prevenção das DST e Aids, e mudar de comportamento, não são
tarefas simples, pois vários fatores interferem na vida da prostituta. As estratégias de Educação em
Saúde utilizadas pela Associação não estimulam a reflexão, criticidade, mudança de comportamento,
como se deseja e espera, mas já deu um grande passo, pois repassa informações e entrega
freqüentemente o preservativo para as prostitutas, e, como essa é uma ação que acontece há alguns
anos, muitas mulheres já mudaram de comportamento. Devem ser realizados projetos, estratégias
mais eficazes, para que conscientização e mudança aconteçam em um menor espaço de tempo.
Para obtenção desse fim, foram elaboradas estratégias metodológicas de Educação em Saúde na
prevenção das DST/Aids para prostitutas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=827
Nº de Classificação: 5032
PAIVA, Glaziane da Silva. Diagnósticos de enfermagem em infartados submetidos à
angioplastia coronariana com stent. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: A terapia de reperfusão coronariana com angioplastia coronariana transluminal percutânea
e colocação de stent constitui, atualmente, o tratamento preferencial ao paciente acometido por
infarto agudo do miocárdio. No período pós-angioplastia, o paciente infartado exige cuidados da
equipe de enfermagem peculiares devido ao comprometimento cardíaco e dependência física. A
identificação dos diagnósticos de enfermagem direciona as ações de enfermagem assistidas e
delegadas pelo enfermeiro. O objetivo do estudo foi analisar os diagnósticos de enfermagem em
pacientes com infarto agudo do miocárdio submetidos à angioplastia transluminal percutânea primária
com uso de stent coronariano. Estudo transversal de natureza descritivo-exploratória, realizado em
um hospital público de Fortaleza-Ce. A população constou de 51 pacientes em seu primeiro episódio
de infarto que realizaram angioplastia com sucesso na colocação de stent e internados nas
enfermarias cardiológicas. Os dados foram coletados por meio de entrevista, exame físico e consulta
ao prontuário do paciente durante os meses de janeiro a agosto de 2006. Os resultados mostraram
predominância de homens, pardos, com média de idade de 54 anos e baixa escolaridade. Identificouse maior freqüência de infarto anterior, com artéria descendente anterior esquerda culpada pela
isquemia e classificação de killip I. Foram encontrados, em média, 11 diagnósticos de enfermagem,
28 características definidoras, 6 fatores relacionados e 5 fatores de risco por paciente. Os
diagnósticos de enfermagem de maior freqüência foram: Risco de infecção, Dentição prejudicada,
Intolerância à atividade, Déficits no autocuidado para banho/higiene, higiene íntima e vestirse/arrumar-se, Padrão de sono perturbado, Deambulação prejudicada e Mobilidade física
prejudicada. A variável número de diagnósticos apresentou associação estatisticamente significativa
com os diagnósticos de déficit no autocuidado, deambulação e mobilidade prejudicadas. Houve
associação estatisticamente significativa entre os diagnósticos relacionados ao autocuidado,
mobilidade e locomoção, e destes com os fatores relacionados restrições de movimentos prescritas,
limitação imposta pela retirada da bainha e estado de mobilidade prejudicada. Os dados revelaram
predominância de fenômenos relacionados à ordem biológica e importância na identificação dos
diagnósticos de enfermagem na clientela específica de modo a embasar um plano de atividades de
enfermagem voltadas ao atendimento das necessidades fisiológicas de autocuidado e dependência
física.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=669
Nº de Classificação: 5033
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AGUIAR, Maria Isis Freire de. Transplante hepático: o significado para aqueles que vivenciam a
espera pelo procedimento cirúrgico. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: O objetivo do transplante de fígado é aumentar a sobrevida de pacientes portadores de
doenças hepáticas irreversíveis agudas e crônicas, além de proporcionar melhor qualidade de vida. O
interesse em prestar uma atenção em saúde mais qualificada ao paciente em espera pelo transplante
de fígado nos instigaram a nos aproximar mais da realidade vivenciada por ele, considerando que a
compreensão da situação vivida favorece uma assistência mais humanizada e individualizada,
contribuindo, ainda, para a construção do conhecimento em enfermagem e para a transformação da
prática do enfermeiro. Objetivamos apreender o significado do transplante de fígado para o paciente
em pré-transplante, através da caracterização dos pesquisados nos aspectos sócio-demográficos e
padrões clínicos; da identificação dos sentimentos, crenças, valores e atitudes vivenciadas; e da
identificação de estratégias de enfrentamento para condição vivenciada. Pesquisa de abordagem
qualitativa, tendo como referencial teórico-metodológico a Teoria Humanística de Paterson e Zderad.
Participaram do estudo dezoito pacientes inscritos no programa de transplante de fígado e
acompanhados no Centro de Transplantes de Fígado do Ceará – CTFC. Os dados foram coletados
através de prontuários, observação não-participante e entrevista. A análise dos dados teve por base
os preceitos do processo da Enfermagem Fenomenológica, utilizando quatro fases: a preparação
para vir-a-conhecer os pacientes que aguardam um transplante de fígado, conhecendo intuitivamente
os pacientes, conhecendo cientificamente os pacientes e síntese complementar das realidades
conhecidas. Desse processo, emergiram as unidades temáticas com as categorias história da
doença, sentimentos, enfrentando a condição vivenciada, significado, expectativas e percepção do
futuro. Identificamos o termo “nova vida” como a unidade de sentido de maior significância para os
informantes, designando um período diferente do que estão vivenciando atualmente e a necessidade
de retornar suas atividades cotidianas e hábitos de vida relacionados à alimentação, educação,
trabalho e lazer, resgatando assim sua autonomia e dignidade. O significado atribuído ao transplante
foi desvelado não apenas como uma possibilidade de cura, mas a melhoria da qualidade de vida. Os
pacientes revelaram o desejo de retribuir todo apoio recebido pela família durante esta fase crítica
que vivenciam com a evolução da doença hepática. A insuficiência hepática irreversível é uma
condição patológica de grande impacto na vida das pessoas, levando a necessidade de transplante
de fígado como única possibilidade de reversão do quadro terminal, trazendo conseqüências diretas
na qualidade de vida, com repercussões a nível biológico, psicológico e social. As transformações e
limitações impostas pela condição crônica e pela necessidade de listagem para o transplante trazem
a necessidade de adaptação a uma nova realidade, tendo que se ajustarem as mudanças nos vários
campos da sua vida. Buscar o sentido e o significado que os pacientes atribuem à experiência vivida
no período pré-transplante é de suma importância para o processo do cuidar, bem como conhecer
suas histórias e experiências vividas transcorridas em seu mundo, promovendo um ambiente
assistencial mais humano.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=626
Nº de Classificação: 5034
FORTES, Allyne Nóbrega. Diagnósticos de enfermagem em pacientes com angina instável
internados em um hospital especializado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2007. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: A identificação dos principais diagnósticos de enfermagem presentes nos pacientes com
Angina Instável contribui para o conhecimento do perfil de respostas humanas destes pacientes,
colaborando para o planejamento de intervenções mais adequadas, viabilizando a sistematização da
assistência de enfermagem. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de diagnósticos de
enfermagem apresentado por pessoas com Angina Instável internadas em um hospital especializado
em doenças cardíacas. A população foi composta pelos clientes portadores do diagnóstico de Angina
Instável, sob atendimento nesse hospital. Trata-se de estudo descritivo do tipo transversal, com
abordagem de análise quantitativa. Foram avaliados 57 pacientes com Angina Instável, no período de
janeiro a outubro de 2006. O instrumento de coleta foi um formulário preenchido durante entrevista e
exame físico. Estes pacientes são predominantemente do sexo masculino, com média de idade de 61
anos, sem companheiro, originários do interior do estado do Ceará e procedentes da capital do
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estado. Têm renda familiar próxima a 650 reais, tendo estudado por volta de quatro anos,
pertencentes à religião católica e a maioria está aposentada. O tempo de internamento desses
pacientes até a coleta dos dados foi de, em média, cinco dias e estavam, em sua maioria, no primeiro
episódio de Angina Instável. Verificamos que as principais características clínicas de base foram:
Hipertensão Arterial, Fumo, Cateterismo cardíaco anterior e Menopausa. A média da Relação
Cintura-Quadril desses indivíduos estava dentro do risco considerado alto, independente do sexo e
da idade e a maior parte dos pacientes estava acima do peso ideal para a altura e a compleição
corporal. Constatamos que esses pacientes apresentavam em média, cinco diagnósticos de
enfermagem, doze características definidoras, quatro fatores relacionados, e sete fatores de risco.
Examinamos que os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes eram decorrentes do quadro
anginoso ou favoreciam seu surgimento, sendo o diagnóstico de Risco de quedas o mais presente.
Os fatores relacionados mais presentes eram relacionados aos diagnósticos de Dor aguda,
Intolerância à atividade, Padrão de sono perturbado e Estilo de vida sedentário. Neste estudo tivemos
a oportunidade de identificar aspectos do cuidado ao paciente anginoso possíveis de serem
aprimorados, por meio da análise dos diagnósticos de enfermagem. Isso pode contribuir para
conscientizar e incentivar a enfermagem na execução de mais estudos científicos não só com relação
à Angina Instável, mas também alusivos a outras doenças isquêmicas miocárdicas, além de nortear a
assistência de enfermagem à população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=584
Nº de Classificação: 5035
MONTEIRO, Estela Maria Leite Meirelles. (Re)construção de ações de educação em saúde a
partir de círculos de cultura: experiência participativa com enfermeiras do PSF do Recife/PE.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2007. 178 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: O entendimento de promoção da saúde como mobilização da comunidade para atuar na
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, bem como no controle do processo, vem alicerçar o
conceito de Educação em Saúde. A partir deste entendimento, as ações de Educação em Saúde
devem estar articuladas a políticas públicas, ambientes saudáveis e reorientação dos serviços de
saúde, assim como, propostas pedagógicas libertadoras, fomentadas nos princípios da solidariedade,
da cidadania e da ética, visando à promoção do homem. O estudo apresenta como objetivo geral
aplicar o Círculo de Cultura com enfermeiras, que atuam em PSF, como abordagem metodológica
para potencializar a práxis de Educação em Saúde. Trata-se de uma pesquisa-ação, realizada nos
meses de fevereiro a maio de 2006. Os sujeitos do estudo foram enfermeiras da equipe de Saúde da
Família da microrregião 6.3, do Distrito Sanitário VI, que corresponde ao bairro do Ibura, no Município
de Recife-PE. Foram selecionados como instrumentos para coleta de dados um formulário de
entrevista, a observação participante, o registro fotográfico e filmagem, além do registro em caderno
de campo. Foram utilizados como método e técnica o Círculo de Cultura para articular com a
dimensão coletiva e interativa da investigação, no desenvolvimento da pesquisa-ação. Foram
realizados oito Círculos de Cultura, constituídos das seguintes etapas: conhecimento do universo
vocabular do enfermeiro e da comunidade; dinâmica de sensibilização/descontração;
problematização; fundamentação teórica; reflexão teórico-prática; construção coletiva dos saberes;
síntese do que foi vivenciado e avaliação. Os Círculos constituíram a aplicação dos pressupostos
freireanos, como: participação, diálogo, consciência crítica, acesso a conteúdos articulados à
realidade, o conhecimento como instrumento de possibilidades e de liberdade, valorização do saber
popular, autonomia para realizar suas escolhas e caminhos; como fundamentos mobilizadores de
uma complexa estratégia de “empowerment”. A análise e interpretação privilegiaram a discussão em
torno dos dados obtidos, segundo a seqüência dos Círculos de Cultura realizados, de onde decorreu
a interpretação, pelo grupo, do significado da experiência e pela pesquisadora-animadora em diálogo
com a literatura. Assim, cada enfermeira teve a oportunidade de apresentar sua proposta de ação
educativa, sendo consolidada uma proposta coletiva de sistematização das intervenções de
Educação em Saúde. A proposta da realização de Círculos de Cultura como abordagem fundamental
na prática da Educação em Saúde, vem despertar nos profissionais de saúde uma atitude de
inquietação e dinamismo ante questões de saúde que tanto afligem as famílias das comunidades
onde atuam. Deste modo, enseja-se uma relação de cumplicidade entre os profissionais de saúde e
os grupos comunitários com o entendimento de saúde como produto das reais condições sociais e do
compromisso com as ações de promoção da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=619
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Nº de Classificação: 5036
OLIVEIRA, Aline Reis Souza de. Representações sociais de profissionais de saúde envolvidas
no atendimento à gestante sem resultado de sorologia anti-HIV na maternidade. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, fundamentado na Teoria das Representações Sociais,
com o objetivo de compreender as representações sociais dos profissionais de saúde, envolvidas na
prática da assistência à gestante que chega à maternidade sem resultado da sorologia anti-HIV.
Foram entrevistados 22 profissionais de saúde, 12 enfermeiras e 10 médicos que atuam em duas
maternidades públicas no município de Belo Horizonte. Os sujeitos foram contactados em seus locais
de trabalho e convidados a participar de entrevista. A questão norteadora foi: “Como é para você
atender uma gestante na maternidade sem o resultado da sorologia anti-HIV?”. Para a análise foi
utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo proposta por Lefévre e Lefévre (2005). A
interpretação dos dados apontou cinco categorias temáticas em que estão organizadas as
representações relacionadas à assistência à gestante sem sorologia anti-HIV na maternidade:
Infecção pelo HIV/Aids; Mulher infectada; Diagnóstico da infecção pelo HIV na maternidade; Maneiras
de cuidar de mulheres em risco ou infectadas pelo HIV e Mudanças na vida da mulher/mãe infectada
pelo HIV. Os resultados apontam para espaços de permanências e mudanças nas representações
sociais dos sujeitos entrevistados, indicando que estas representações interferem na abordagem à
mulher em risco/infectada pelo HIV no atendimento na maternidade. Indicam também um movimento
de reflexão, esteja ele voltado para o modelo de atenção vigente, a formação e a construção
profissional ou para as contradições levantadas pela experiência do contato face a face com as
demandas psico-afetiva-sociais da mulher em risco/infectada pelo HIV/Aids. O estudo também
permitiu compreender que o sistema de saúde precisa de ajustes cotidianos, para garantir o acesso e
a integralidade do cuidado tão desejada e fundamental para a articulação entre técnicos, tecnologias
e mulheres cuidadas.

Acesso ao texto integral:
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MENEZES, Elen Soraia de. Da informação à formação para a autonomia: o olhar do adolescente
sobre a prevenção das DST/aids. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2007. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde M. M.
RESUMO: Este estudo surgiu a partir de minha experiência, como enfermeira, na rede pública de
saúde. Além disso, senti-me provocada pelo Programa Educacional Afetivo Sexual- PEAS e pelo
cotidiano com os adolescentes na Escola Estadual Dona Diva de Oliveira, onde trabalhei como
voluntária. Assim, com o objetivo de compreender o sentido que os adolescentes atribuem às
informações a respeito das DST/aids, fui ao encontro deles e, através desta pesquisa, de caráter
qualitativo e abordagem fenomenológica, lhes dirigi a seguinte questão norteadora: Conte para mim,
qual o sentido que você dá/atribui às informações acerca das DST/aids, na sua vida afetiva do dia-adia. Os quatorze depoimentos obtidos permitiram, após várias leituras, construir duas categorias
abertas e suas respectivas sub categorias: ser-aí-no-mundo-com DST/aids, pensando na aids como
sofrimento, doença e morte; prevenção consciente, ponderando sobre os próprios atos; cuidando
para viver melhor (cogitare-cogitatus), cuidado consigo mesmo, evitando sofrimentos futuros; cuidado
com o outro: a solicitude em sensibilizar (transmitir conhecimentos), e o desvelo. Para a compreensão
do vivido pelos adolescentes, fundamentei minha análise em filósofos existencialistas cujas obras
tratam de liberdade, corporeidade, cuidado, sofrimento e morte. Embasei-me, também, em teóricos
da educação, saúde e enfermagem e, ainda, em estudiosos da adolescência e da sexualidade. Os
depoimentos aqui contidos podem aguçar nos educadores, pais e profissionais de saúde, a
compreensão da necessidade de se voltar para o ser adolescendo um olhar mais atento, cuidadoso
e holístico, principalmente, em relação às questões como sexualidade, educação para a saúde,
educação como ferramenta formadora de cidadãos livres e conscientes de suas escolhas,
dialogicidade, respeito e ética, e assim, instigar-lhes a busca de novos caminhos e parcerias para
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esse trabalho árduo. Além do mais, o presente estudo denuncia a urgência de se implantarem e
implementarem programas voltados para esses sujeitos, reconhecendo nos mesmos e nos
profissionais que participam de sua formação pessoas dignas de respeito e reconhecimento.

Acesso ao texto integral:
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ANDRADE, Leonardo Tadeu de. Validação das intervenções de enfermagem para o diagnóstico
de mobilidade física prejudicada nos lesados medulares. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia C. M.
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo para validar as intervenções de enfermagem propostas na
Classificação de Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions Classification-NIC) para o
diagnóstico de enfermagem de mobilidade física prejudicada junto a enfermeiros que atuam na
reabilitação de adultos com seqüela por lesão medular em uma rede de hospitais de reabilitação. O
método utilizado foi a validação do uso de intervenções e baseia-se na opinião de especialistas sobre
serem determinadas intervenções de enfermagem essenciais ou não para o diagnóstico de
enfermagem de mobilidade física prejudicada. Os dados foram coletados utilizando um questionário
semi-estruturado aplicado a 54 enfermeiros que trabalham nos hospitais de reabilitação localizados
em Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e São Luiz. Os resultados mostraram que, dentre as 46
intervenções de enfermagem sugeridas pela NIC para o diagnóstico em estudo, 17 (37%)
intervenções foram consideradas críticas e passíveis de serem aplicadas; outras 15 (32,6%) foram
julgadas não críticas, mas passíveis de serem implementadas e 14 (30,4%) intervenções foram
consideradas não críticas e passíveis de serem descartadas. Uma intervenção não descrita na NIC
para a resolução do diagnóstico de enfermagem de mobilidade física prejudicada, cuidados com
órteses, foi indicada por 22 especialistas (40,7%). Concluiu-se que o estudo validou com enfermeiros
experientes em reabilitação de pacientes com lesão medular um grupo de intervenções para um
determinado diagnóstico de enfermagem. O bem-estar físico e uma melhor qualidade de vida devem
ser garantidos e as intervenções de enfermagem propostas devem abranger níveis de prevenção,
promoção, manutenção e reabilitação da saúde de pacientes com lesão medular. O uso de um
método para validar intervenções de enfermagem é adequado na medida em que mostre as
intervenções efetivas no tratamento de um diagnóstico de enfermagem. Estudos com classificações
de enfermagem, especialmente com a NIC, precisam ser estimulados nas diversas áreas de
especialidades clínicas dos enfermeiros.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=59809
Nº de Classificação: 5039
PAIVA, Maria Henriqueta Rocha Siqueira. Atendimento pré-hospitalar público de Belo Horizonte:
uma análise da adoção às medidas de precaução pela equipe multiprofissional. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Adriana Cristina de
LOPES, Aline Cristine Souza
RESUMO: Tratou-se de um estudo com delineamento transversal, tipo survey, realizado com os
profissionais do Serviço de Atendimento Pré-hospitalar (APh) Público de Belo Horizonte. Objetivou-se
avaliar a adoção das medidas de precaução, por meio de conhecimento e atitude; identificar os
fatores intervenientes na adoção de medidas de precaução; e, determinar a incidência dos acidentes
de trabalho por exposição a material biológico. Os dados foram coletados no período de junho a julho
de 2006, por meio de questionário estruturado. Para a caracterização da amostra, foi feita análise
descritiva e, para verificar as associações, uma análise univariada, por meio do teste Qui-Quadrado.
A análise multivariada feita por meio da regressão logística múltipla, descreveu a relação entre os
dados demográficos, adoção de medidas de precaução e acidente de trabalho. Participaram do
estudo 238 profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem e condutores).
Quanto ao sexo, 66,8% eram do sexo masculino, 51,7% com idade inferior a 33 anos, 58,4% com
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tempo de atuação no APh inferior a dois anos e 69,7% lotados em Unidade de Suporte Básico. Para
a análise do conhecimento, observou-se que os médicos atingiram um índice de conhecimento
inferior a 75% em relação a precauções padrão e acondicionamento do lixo produzido durante o
atendimento pré-hospitalar. E, para o profissional condutor, observou-se que o conhecimento em
quase todos os itens avaliados não foi considerado adequado. Quanto à análise de atitude, observouse que nenhum dos profissionais atingiu um índice de 75% para uso de máscara facial e óculos de
proteção e para indicação do equipamento de proteção individual. A análise da regressão logística
multivariada revelou associação estatisticamente significativa entre condutores e técnicos/auxiliares
de enfermagem e a não adoção de medidas de precaução. Os profissionais salientaram a
necessidade de treinamentos sobre riscos ocupacionais, noções básicas de controle de infecção e a
realização de reuniões periódicas. Identificou-se uma incidência de acidentes de trabalho envolvendo
material biológico de 20,6%, sendo que 40,8% destes durante o manuseio de materiais pérfurocortantes, 49,0% por contato com fluidos corporais e 10,2% por ambos. Dentre todos os profissionais
acidentados, destacou-se o médico (35,3%), o enfermeiro (24,0%), técnico/auxiliar de enfermagem
(17,7%) e condutor (16,7%). De forma global, a avaliação médica pós-acidente não foi realizada em
63,3% dos casos, e para 81,6% não foi emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho. Nenhuma
conduta imediatamente após o acidente foi tomada em 55,0% dos casos e em 61,2% não foi
realizado acompanhamento sorológico. E, finalmente, a regressão logística multivariada evidenciou
que profissionais lotados em Unidade de Suporte Avançado e tempo de atividade superior a dois
anos no APh constituíram fatores de risco para a ocorrência de acidentes de trabalho. Diante dos
resultados obtidos neste estudo e da importância social do atendimento pré-hospitalar, torna-se
imprescindível implantar programa de educação continuada com a finalidade de melhorar o
conhecimento do profissional em relação ao controle de infecção e às recomendações da
biossegurança, bem como a instalação de uma orientação formal e acompanhamento do profissional
após a ocorrência de acidentes de trabalho.
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DIAS, Ana Claudia Pedrosa. A percepção do trabalhador sobre promoção da saúde realizada
pelo enfermeiro na saúde suplementar. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2007. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: O conhecimento do trabalho do enfermeiro em ações de promoção na saúde suplementar,
segmento tradicionalmente voltado para ações centradas no modelo médico centrado, é relevante
para a profissão, dada a ampliação da sua atuação em programas de prevenção e promoção da
saúde, além de ser um importante campo profissional que se abre. Este estudo teve como objetivos
identificar a percepção dos trabalhadores associados a um plano de saúde suplementar sobre o
atendimento realizado por enfermeiras no próprio local de trabalho, bem como a dos trabalhadores
sobre ações voltadas para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Optou-se por realizar
um estudo de caso de natureza qualitativa em duas empresas, clientes de uma operadora de saúde
suplementar, nas quais foi implantado um programa de promoção da saúde, pela operadora,
conduzido por enfermeiras. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com dez
trabalhadores inseridos no programa e os resultados foram submetidos à análise de conteúdo. Os
resultados mostram que há aceitação do enfermeiro na realização de ações de promoção da saúde,
pelos trabalhadores, embora com alguma desconfiança, por não estarem sendo atendidos por
médicos. As ações são percebidas inicialmente como cobrança e fiscalização do cumprimento das
orientações recebidas, tendo em vista que, antes, não as seguiam. Este estudo mostra, também, que
o trabalhador reconhece o trabalho do enfermeiro, às vezes como auxiliar do médico e outras como
um profissional em quem pode confiar. No entanto, conhece pouco a capacidade do enfermeiro para
atuar de forma autônoma em programas dessa natureza, vinculando seu trabalho ao cumprimento de
orientações médicas. Quanto às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, mostram-se
sensibilizados com os cuidados disponibilizados a si próprios, como empregados da empresa, e às
suas famílias, esforçando-se por seguir as orientações e mostrar resultados positivos aos
enfermeiros. Percebe melhoria, no que diz respeito ao acesso ao serviço e sente-se cuidado.
Estabelece comparação com outros planos de saúde que já teve e reconhece essa experiência como
inovadora, a qual se traduz em benefícios para ele mesmo. Por outro lado, essa estratégia da
operadora poderá auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos usuários e possibilitar o alcance de
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seus objetivos de reduzir os custos assistenciais, decorrentes de intervenções onerosas, em casos de
adoecimento.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=60288
Nº de Classificação: 5041
RATES, Hosana Ferreira. Cuidado de saúde do idoso, no domicílio: implicações para as
cuidadoras, no Distrito Ressaca - Município de Contagem/MG. Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 225 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
GONÇALVES, Alda Martins
RESUMO: Trata-se de estudo das implicações do cuidado de saúde do idoso, no domicílio, para as
cuidadoras, no Distrito Ressaca, município de Contagem, Minas Gerais (MG). Com o aumento da
expectativa de vida e da prevalência das doenças crônico-degenerativas, face às políticas de
humanização e desospitalização, verifica-se a necessidade de se substituir o modelo de atenção à
modalidade de assistência domiciliar. É essencial implementar ações assistenciais diferenciadas, no
domicílio, como espaço privilegiado para o cuidado de saúde, no sentido de atender à crescente
demanda de atenção aos idosos, de portadores de doenças crônicas e degenerativas superando a
lógica da racionalização. Verifica-se, entretanto, que nem a assistência suplementar à saúde, nem os
serviços públicos consideram as implicações do cuidado de saúde domiciliar, como os custos
emocionais e financeiros, assumidos pelas cuidadoras, ao se responsabilizarem pelo cuidado. Com
esta pesquisa, busco contribuir para a análise dessas implicações. Estudo de caráter descritivo e
exploratório teve como orientação a triangulação de abordagens quantitativa e qualitativa, dos
instrumentos e na análise dos dados. Teve como objetivo geral analisar as implicações do cuidado de
saúde domiciliar, prestado à pessoa acima de 60 anos, para as cuidadoras, no Distrito Ressaca do
município de Contagem, MG. Teve como objetivos específicos conhecer as relações que permeiam a
execução do cuidado de saúde domiciliar, identificar o apoio utilizado pelas cuidadoras e identificar os
custos emocionais e financeiros das cuidadoras com o cuidado de saúde domiciliar, prestado à
pessoa acima de 60 anos. O cenário escolhido foi o Distrito Ressaca por ser, no município de
Contagem, o de maior número de pessoas cuidadas no domicílio, na área adscrita pelo Programa de
Saúde da Família (PSF). As participantes do estudo foram 17 cuidadoras dos idosos dependentes
para as atividades da vida diária. O período de coleta de dados foi de 03 de julho de 2006 a 02 de
outubro de 2006. Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados: entrevista no domicílio
com as cuidadoras principais, o diário da cuidadora, o diário de campo da pesquisadora/observação e
as planilhas para registro dos gastos da família com o cuidado no domicílio. As entrevistas foram
analisadas por meio de leitura exaustiva dos discursos dos quais foram extraídas as idéias principais
que foram agrupadas na construção de quatro categorias empíricas: 'A pessoa cuidada'; 'Cuidadora:
doando, aprendendo e construindo'; 'Cuidado: construção e desconstrução' e 'Cuidado e a expressão
dos gastos' para a família. A partir das categorias foram incluídos os dados das planilhas, dos diários
das cuidadoras, do diário da pesquisadora e realizada a análise dos dados. Ao analisar os dados
observei que as relações da pessoa cuidada e da cuidadora se interagem e tem como interseção o
cuidado que é influenciado pela dedicação das cuidadoras que são, na maioria, mulheres e parentes.
Percebi que existem aspectos na relação cuidadora/pessoa cuidada que facilitam ou dificultam a
execução do cuidado no domicílio. Foram observadas atitudes humanizadoras no locus domicílio. A
dedicação das cuidadoras às tarefas do cuidado influencia diretamente na qualidade de vida, com
perdas de oportunidades de trabalho, de convívio social e de lazer, com repercussões na saúde física
e emocional. Os dados revelaram que as famílias não contabilizam o gasto com as pessoas cuidadas
no domicílio. Foi necessário recorrer à consulta de preços para relacioná-los com as anotações das
planilhas para se chegar a um gasto aproximado com alimentação, medicamentos, artigos de
consumo, serviço de internação domiciliar e instrumentos para a execução dos cuidados. A
disponibilidade de consultas, o fornecimento de medicamentos, utilização do laboratório, do serviço
de emergência e do hospital, bem como as remoções feitas pelo Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) são itens que auxiliam na redução dos gastos do orçamento representando
economia financeira para os familiares das pessoas cuidadas. Esse apoio é descontinuado. A
alimentação das pessoas cuidadas é realizada segundo a situação sócio-econômico-financeira e
existem cuidadoras que relataram a dificuldade em comprar alimentos. A fralda geriátrica descartável
é o artigo de maior impacto sobre o orçamento familiar no tema artigos de consumo. Se o pagamento
de internação domiciliar da pessoa cuidada fosse realizado pelos familiares, esse seria o maior gasto
com o cuidado no domicílio podendo atingir R$2.325,00. Em 2º lugar, o maior gasto das famílias
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refere-se aos planos de saúde (R$450,00) e, em 3º lugar, com os medicamentos (R$376,55). No
geral, as cuidadoras vivenciam um orçamento apertado. O maior apoio é o da cuidadora e que se
mostra fundamental para o processo do cuidado no domicílio, como executora desse cuidado e como
financiadora das despesas que ultrapassam o benefício previdenciário da pessoa cuidada. Conclui-se
que, apesar de todas as práticas reconhecidas como essenciais no cuidado no domicílio, ainda não
se pode se reconhecê-lo como um modelo substitutivo.
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HORTA, Natália de Cássia. O significado do atendimento ao adolescente na atenção básica à
saúde: uma análise compreensiva. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2006. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia M. F.
ARMOND, Lindalva C.
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa com abordagem fenomenológica que teve como objetivo
compreender o significado do atendimento ao adolescente pelos profissionais de saúde na atenção
básica. A pesquisa foi realizada em dois centros de saúde da cidade de Belo Horizonte/MG.
Participaram do estudo quinze profissionais da Equipe de Saúde da Família, incluindo enfermeiro,
médico, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Os dados foram coletados por meio
de entrevista aberta guiada pela questão norteadora: “O que é, para você, atender o adolescente?”.
Os discursos dos sujeitos foram analisados segundo a análise ideográfica compreensiva de Martins e
Bicudo (1989), e as categorias interpretadas, incipientemente, à luz de Alfred Schutz, precursor da
Fenomenologia Social. A análise compreensiva dos depoimentos confluiu para três grandes
categorias que sinalizam o atendimento ao adolescente na atenção básica de saúde: 1- Atender o
adolescente: as contradições vivenciadas. Mostra os desafios em atender o adolescente e as
limitações enfrentadas nesse atendimento; 2- Atender o adolescente: ser-no-mundo com o outro. Fala
da relação do profissional de saúde com o adolescente; 3- Assistência ao adolescente na atenção
básica: retrato de uma prática. Focaliza a relação adolescente - serviços de saúde e a necessidade
de organização do serviço para atender o adolescente. Ao refletir sobre o significado desse
atendimento para os profissionais, foi possível apreender que este é permeado por desafios
relacionados à sua formação e às limitações da fase da adolescência, levando a uma relação ora
conflituosa, ora pacífica entre profissional e adolescente. A pesquisa aponta caminhos possíveis no
atendimento ao adolescente na atenção básica tendo por foco principal a promoção à saúde e a
prevenção de agravos. O trabalho interdisciplinar e multiprofissional com adolescentes, sedimentado
em uma proposta acolhedora, humanística, constitui o grande desafio para os profissionais de saúde.
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AZEVEDO, Letícia Soares de. Compreendendo os sentimentos do adolescente em seu processo
de iniciação sexual. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2007. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
ARMOND, Lindalva Carvalho
RESUMO: Este estudo surgiu a partir de meu interesse em trabalhar com adolescentes desde a
graduação em Enfermagem (Universidade Federal de Minas Gerais) e ao longo de minha prática
como enfermeira em Programas de Saúde da Família nos municípios de Conselheiro Lafaiete/MG e
Belo Horizonte/MG. O contato com os jovens, nas comunidades e escolas, provocou-me diversas
inquietações das quais os aspectos sexuais me chamaram a atenção. Assim, com o objetivo de
compreender os sentimentos do adolescente envolvidos no processo de iniciação sexual, fui ao
encontro deles e, através desta pesquisa, de caráter qualitativo e abordagem fenomenológica, utilizei
a seguinte questão norteadora: Como você se sente ao pensar na sua iniciação sexual? Dirigi o
questionamento a doze adolescentes que ainda não haviam passado pela experiência sexual. Seis
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deles residentes em Belo Horizonte/MG onde estabeleci contato através de uma escola da região
norte – Escola Municipal José Maria dos Mares Guia. Outros seis residentes em Contagem/MG, os
quais foram convidados para participar da pesquisa por intermédio da Unidade de Saúde Centro,
onde atuo como enfermeira. Os discursos dos adolescentes permitiram-me desvelar o fenômeno pela
construção de quatro categorias e duas sub categorias: dificuldade de falar sobre sentimentos;
sentindo a chegada da primeira vez, pensar no desconhecido, sentimentos aflorados; a influência da
família no comportamento do adolescente; pensando nas conseqüências pós-sexo. Para
compreensão do mundo-vida dos adolescentes, a análise foi fundamentada em filósofos
fenomenológicos e autores que trabalham as temáticas sexualidade e adolescência. Os jovens
revelaram medo, insegurança, receio, ansiedade, vergonha, preocupação e desejo. Neste sentido, o
apoio profissional, o acolher, a escuta, as orientações precisas e cingidas de empatia mostram o
nosso diferencial enquanto enfermeiro em lidar com esses sentimentos: o cuidado em sua essência
mais profunda. No entanto, é preciso avançar nas práticas educativas acerca da sexualidade e
superar os modelos biológicos superficiais para alcançar uma esfera onde seja possível promover
atitudes conscientes e reflexivas. Só assim poderemos concretizar o projeto de uma saúde sexual e
reprodutiva plena entre os jovens.
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REZENDE, Fernanda Marcelino de. O ir e vir dos usuários nas unidades de saúde da família.
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Maria Rizoneide Negreiros de
RESUMO: A importância em compreender porque certos usuários procuram frequentemente por
atendimento nas Unidades de Saúde da Família de Divinópolis e como os profissionais de saúde
destas equipes atuam frente às queixas apresentadas por estes usuários, foram o objeto deste
estudo. Como referencial teórico foram discutidas as tentativas de mudança do modelo assistencial à
saúde, que tenta se organizar a partir da implantação e expansão das Unidades de Saúde da Família
como estratégia para melhorar a atenção primária à saúde. Foram selecionados para o estudo, os
profissionais médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem das quatro Equipes de Saúde da
Família mais antigas da zona urbana do município. Também foram sujeitos do estudo, os usuários
que freqüentaram as Unidades da Saúde da Família de três a mais vezes durante um mês, sendo
utilizados para a obtenção destes dados as Folhas de Controle Diário de Atendimento de
Enfermagem referentes aos meses de março, abril e maio de 2006. A pesquisa de campo foi
realizada com a observação direta do trabalho dos profissionais de saúde das Equipes de Saúde da
Família e com entrevistas semi-estruturadas com os mesmos e com os usuários selecionados para o
estudo. Optou-se por uma abordagem qualitativa em que as concepções e expressões dos sujeitos
foram tratadas à luz do Materialismo Histórico Dialético e a organização e a análise dos discursos,
foram feitas segundo metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, de Lefévre e Lefévre (2005). A
análise do material empírico nos permitiu evidenciar que os usuários têm como porta de entrada dos
serviços de saúde, a consulta marcada, mas que muitos deles ainda vão às Unidades de Saúde da
Família para consulta de livre demanda, o que continua perpetuando o atendimento às condições
agudas que afetam a saúde da população. As razões pelas quais os usuários procuram as Unidades
de Saúde da Família são variadas e vão desde uma marcação de consulta, até pela necessidade de
terem ali, na Unidade Básica de Saúde, um local onde possam conversar, se distrair, sair da rotina.
Por sua vez, os profissionais de saúde das Equipes de Saúde da Família procuram na maioria das
vezes ouvir estes usuários, esclarecendo suas dúvidas e tentando resolver seus problemas. As idéias
de acolhimento e criação ou fortalecimento do vínculo que deve existir entre os usuários e os
profissionais de Saúde da Família devem ser consolidadas dentro das equipes para que uma
assistência resolutiva e de qualidade possa ser prestada à comunidade mesmo com os entraves que
ainda existem num sistema de saúde em constante construção e reconstrução.
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LIMA, Alessandra Silva. Avaliação da atenção a gestantes, na prevenção da transmissão vertical
do vírus HIV, no Distrito Leste de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 201 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: O projeto analisou a atenção à gestante ofertada na rede básica de saúde do Distrito
Leste do município de Belo Horizonte e as ações direcionadas ao controle e à prevenção da
transmissão materno-infantil do HIV. Foi discutida a permanência de taxas significativas de
transmissão vertical do HIV na vigência de tecnologias adequadas para a sua prevenção. A terapia
anti-retroviral, fornecida de forma gratuita pelo Ministério da Saúde para a gestante e seu recémnascido, resulta em menores riscos de infecção da criança. No entanto, é constatado que o uso de
anti-retrovirais durante a gestação não contempla todas as gestantes HIV positivas, o que pode ser
evidenciado por taxas de transmissão materno-infantil do HIV ainda significativas. Por meio da
análise dos discursos dos profissionais da rede básica que realizam o atendimento às gestantes e da
análise dos bancos de dados Sisprenatal e Sinan, foram identificados entraves de ordem funcional,
econômica, física e cultural, que se relacionam diretamente aos problemas observados na captação
precoce de gestantes e na instituição da terapêutica em tempo adequado. O envolvimento dos
gestores, a capacitação dos profissionais e medidas intersetoriais que envolvam a comunidade são
essenciais para o correto direcionamento de ações que permitam intervir adequadamente sobre o
binômio mãe-filho, possibilitando a prevenção efetiva da transmissão vertical do HIV nas unidades
básicas de saúde.
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MAIA, Luciana de Lourdes Queiroga Gontijo Netto. Efeitos da educação em saúde no
desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem de crianças infectadas e posteriormente
transmitidas para helmintoses. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2007. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
RESUMO: Para o presente estudo experimental, desenvolvido na localidade de Americaninhas,
município de Novo Oriente de Minas - MG, o modelo de Educação em Saúde com ênfase nas
relações sócio-afetivas foi empregado na intervenção educativa voltada para promoção de saúde e
controle de helmintoses. O estudo objetivou investigar os efeitos do processo educacional no
desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem de crianças infectadas e posteriormente tratadas para
helmintoses, residentes em área endêmica. Para receber a intervenção educativa, o grupo de 106
crianças na faixa etária de 6 a 11 anos e meio foi dividido em dois grupos a partir dos resultados dos
exames coproparasitológicos: Grupo Infectado (n=84) e Grupo Sadio (n=22). As crianças do grupo
infectado foram separadas aleatoriamente em “Grupo Ação”, que participou da intervenção educativa
(n=43) e “Grupo Controle” (n=41). Para avaliar o desenvolvimento cognitivo foram empregadas
avaliações psicológicas estáticas e dinâmicas e para avaliar a aprendizagem utilizaram-se testes de
conhecimento. Os dados foram analisados pela comparação das médias dos coeficientes delta do pré
e pós-teste (“Paired-Samples T Test”) além da distribuição de freqüências absolutas e relativas. Os
resultados evidenciaram progressivo aumento nos valores da avaliação cognitiva estática realizada
pós-intervenção nas crianças do “Grupo Ação”. Apesar do maior ganho proporcional, não houve
diferenças estatisticamente significativas entre os valores obtidos nos pós-testes dos grupos “Ação” e
“Controle” (p>0,05). Já entre o “Grupo Ação” e o Grupo Sadio, os valores obtidos nos testes
Aritmética e Dígito foram estatisticamente superiores no grupo sem a infecção (p=0,048 e p=0,023,
respectivamente). Entre o Grupo Infectado e o Grupo Sadio somente o teste Aritmética foi
estatisticamente superior no grupo não infectado (p=0,048). Constatou-se melhora na avaliação
dinâmica das habilidades de criatividade, velocidade de processamento e raciocínio lógico,
entretanto, as crianças mantiveram oscilações com relação à habilidade de memória. As crianças
apresentaram também resultados compatíveis com melhora de aprendizagem na avaliação da
evolução conceitual. Embora por meio da avaliação estática não tenham sido detectados avanços na
inteligência geral, e, por meio da avaliação dinâmica, os ganhos cognitivos tenham ocorrido em
algumas habilidades cognitivas especificas, a avaliação da evolução conceitual demonstrou que
houve aprendizagem, fato que pode remeter a condições que são produzidas no interior da escola, a
saber: o método, as práticas pedagógicas, o papel do professor e a interação professor-aluno.
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STIVAL, Marina Morato. Avaliação nutricional, anemia e helmintoses em área endêmica de
Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007.
83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre helmintoses, estado nutricional e
anemia em um grupo de 212 crianças e adolescentes de 2 a 17 anos moradoras de uma área
endêmica no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. A prevalência de esquistossomose na localidade
foi de 75,9% e a média geométrica de ovos por grama de fezes (opg) 128,82 (IC 95% = 100,92148,53). A prevalência de ancilostomíase foi de 22,2% com média geométrica de 93,32 opg (IC 95%
= 53,70-158,48). Apenas dois indivíduos (0,9%) estavam infectados com Ascaris lumbricoides. A
prevalência de anemia foi de 19,3% e foi significativamente associada à faixa etária, à ausência de
banheiro na casa, a renda familiar e a presença de desnutrição crônica. Não houve associação
estatística entre helmintoses e anemia. A prevalência de desnutrição aguda foi de 6,1% e de
desnutrição crônica de 29,7%. A ausência de eletricidade e de banheiro na casa assim como a
intensidade de infecção por ancilostomíase foram associados à desnutrição crônica. Na análise
multivariada a anemia permaneceu significativamente associada à faixa etária, renda familiar e
desnutrição crônica. Em relação à desnutrição crônica, apenas a ausência de eletricidade
permaneceu significativa. Concluiu-se que as helmintoses não podem ser consideradas como fator de
risco para anemia e desnutrição de crianças e adolescentes, mas que crianças mais novas, com
desnutrição crônica e cujas famílias são de baixa renda possuem maior predisposição para adquirir
anemia.
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NEUMANN, Vera Nilda. Qualidade de vida no trabalho: percepções de equipe de enfermagem na
organização hospitalar. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2007. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Édila Abreu
RESUMO: Este estudo objetivou compreender o significado de qualidade de vida no trabalho sob a
óptica da equipe de enfermagem no cotidiano do trabalho hospitalar. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, fundamentada no referencial da fenomenologia. Os sujeitos compreenderam 15
profissionais da equipe de enfermagem que trabalham em uma organização hospitalar, situada na
cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. As informações foram coletadas em junho de 2006, através de
entrevista aberta, respeitando-se os aspectos éticos. As questões norteadoras foram as seguintes: “O
que é para você, Qualidade de Vida no Trabalho?”; “Descreva situações em que você vivenciou
Qualidade de Vida no Trabalho no seu ambiente de trabalho”. Para a análise compreensiva dos
dados, seguiram-se os momentos metodológicos citados por Martins (1992), que incluíram: a
descrição, a redução, a compreensão e interpretação fenomenológica. Após a extração e a
transformação das unidades de significado, procedemos à convergência de sentido, emergindo três
categorias: “Qualidade de vida e condições de trabalho”, que se dividiu em três sub-categorias: “'A
gente é ser humano também'”, “Qualidade de vida no trabalho e a realidade vivenciada”, “Qualidade
de vida no trabalho e a realidade sonhada”; “Reconhecimento: força que move o trabalho” e “'Ser-nomundo' do trabalho com o outro”. Compreendemos que Qualidade de Vida no Trabalho para os
sujeitos do estudo é ter a oportunidade de serem ouvidos pelos gestores e demais profissionais da
equipe de saúde da organização hospitalar, podendo expressar idéias e aspirações em relação às
questões que envolvem o cotidiano de trabalho. Propomos a criação de grupos de suporte nas
organizações hospitalares, acompanhamento com o profissional psicólogo para a equipe de
enfermagem, melhores estruturas físicas para o trabalho, criação de ambientes apropriados para os
recolhimentos espiritual e social que possibilitem o lazer e atividades físicas, conforme as salas de
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ginástica. Percebemos a carência de políticas que trabalhem a temática Qualidade de Vida no
Trabalho na organização hospitalar e sugerimos que a contemplação dessa se dê através da
realização de oficinas que envolvam outros profissionais da equipe de saúde e também os gestores.
Percebemos ainda a necessidade de investimentos em práticas pedagógicas que incorporem a
temática Qualidade de Vida no Trabalho nos cursos destinados à formação dos trabalhadores que
compõem a equipe de enfermagem.
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FERNANDES, Maria Terezinha de Oliveira. Trabalho com grupos na saúde da família:
concepções, estrutura e estratégias para o cuidado transcultural. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
RESUMO: Este estudo objetivou desvelar estratégias para o cuidado transcultural imanentes da
prática de grupo na perspectiva da Saúde da Família. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
fundamentada na Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado de Madeleine Leininger. Os
sujeitos foram os profissionais das equipes de Saúde da Família, coordenadores de grupos para
portadores de diabetes e hipertensão das Unidades Básicas de Saúde de um Distrito Sanitário de
Belo Horizonte. Para a coleta de dados, utilizou-se a observação participante e a entrevista aberta.
As informações foram coletadas de junho a novembro de 2006, respeitando-se os aspectos éticos.
Na interpretação dos dados, empregou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin. Os núcleos
temáticos identificados foram: o grupo na perspectiva transcultural, como o grupo é estruturado,
estratégias do trabalho com grupos de portadores de diabetes e hipertensão, a tecnologia do trabalho
com grupos na perspectiva transcultural e desafios e avanços da prática de grupo na Saúde da
Família. Os resultados apontam para a prática de grupo ainda pouco inovadora, com necessidade de
ampliar a multidisciplinaridade, sendo que as atuais metodologias enfatizam a cultura da doença,
cronificação de processos pedagógicos, como as abordagens que permanecem centradas na
transmissão de conhecimento. Cabe salientar que alguns profissionais, como enfermeira,
fisioterapeuta e assistente social têm uma prática diferenciada, centrada na cultura do sujeito e na
valorização das suas vivências. O olhar para o portador de diabetes e hipertensão vai além das
vigilâncias relacionadas ao uso dos medicamentos e ao avanço da atenção para os aspectos que
influenciam o tratamento e o controle, no sentido de conhecer o contexto de vida desse usuário. Na
prática foi possível reconhecer e confirmar a dificuldade técnica-teórica do profissional para coordenar
grupos e a crença de que recursos e apoio logístico tornam o grupo mais interessante e efetivo.
Desde que esses profissionais se inseriram na Saúde da Família, começaram os grupos e o
descobriram como ferramenta de enfrentamento da demanda dos diabéticos e hipertensos, prática
que se tornou indispensável ao cotidiano das equipes. Porém já desenvolvido o seu modus operandi,
constitui-se numa metodologia a ser apropriada, uma vez que essa é uma realidade em todas as
unidades básicas de saúde e já se consegue trabalhar bem com os grupos em geral. As atividades
com grupos vêm, contudo, com uma possibilidade de transformar o trabalho de equipe e dirigir-se na
busca de uma relação mais horizontalizada entre os agentes presentes nesse processo, o que quer
dizer negociar e partilhar poder/autonomia profissional, possibilitando, então, compartilhar saberes e
decisões.
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CUNHA, Genilton Rodrigues. Integralidade da atenção na assistência hospitalar: um estudo com
profissionais que participam do atendimento ao usuário. Belo Horizonte. Universidade Federal de
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RESUMO: Trata-se de um estudo de caso qualitativo fundamentado na sociologia compreensiva, que
teve como objetivo compreender a concepção de integralidade da atenção pelos profissionais de
saúde que participam diretamente do atendimento ao usuário em um hospital público de prontosocorro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Delimitamos como cenário de estudo o Hospital de ProntoSocorro João XXIII que constitui uma unidade pública do Sistema Único de Saúde vinculada à
Secretaria de Estado da Saúde e pertencente à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
Foram entrevistados quinze trabalhadores de diferentes categorias profissionais da saúde, sendo dois
assistentes sociais, dois enfermeiros, dois auxiliares de enfermagem, um técnico de enfermagem,
dois fisioterapeutas, um fonoaudiólogo, dois médicos, um nutricionista e dois psicólogos. Os dados
foram coletados no período de agosto a novembro do ano de 2006, por meio de entrevistas com um
roteiro semi-estruturado, observação direta do cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde e de
documentação obtida na Instituição. Os dados foram tratados e analisados pelo método de análise de
conteúdo. Da análise dos dados emergiram quatro categorias empíricas: 1. Integralidade: uma
construção cotidiana, subdividida em quatro subcategorias: Noções de integralidade; O cuidado
integral; A humanização da assistência; O vínculo: uma questão que transcende os 'muros' da
instituição; 2. O profissional da saúde diante do sofrimento do usuário; 3. Intersetorialidade: para se
repensar a rede de cuidados, subdividida em: A intersetorialidade no hospital: espaço permeado por
rivalidades; A intersetorialidade no sistema de saúde; 4. O trabalho de equipe em saúde.
Compreendemos que os profissionais de saúde atuam no cotidiano de um hospital de pronto-socorro
de forma fragmentada, em que cada um possui a sua noção sobre a integralidade da atenção e a
desenvolve nas suas práticas de acordo com seus julgamentos. Entretanto, é possível notar reflexões
que apontam caminhos cotidianos de se fazer o trabalho em saúde para que ele seja pautado na
integralidade, no trabalho em equipe, mesmo que seja de forma ainda incipiente. O presente estudo
visa, portanto, contribuir para um melhor entendimento das concepções de integralidade pelos
profissionais de saúde nos serviços de pronto-socorro e de urgência/emergência e, por
conseqüência, das percepções e práticas que nelas se embasam. Esperamos que este possa
suscitar novas pesquisas sobre o tema, além de possibilitar algumas reflexões pelos gestores acerca
da integralidade da atenção apreendida no nível terciário da atenção e pelos profissionais de saúde
no que diz respeito ao cotidiano de suas práticas.
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FRÁGUAS, Gisele. O enfrentamento da nefropatia diabética na ótica da família: uma abordagem
na perspectiva do modelo Calgary de avaliação na família. Belo Horizonte. Universidade Federal de
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: Este estudo buscou compreender como a família enfrenta o cuidar da pessoa com
nefropatia diabética em tratamento dialítico. Trata-se de um estudo qualitativo conduzido pelos
pressupostos do método etnográfico que utilizou o Modelo Calgary de Avaliação na Família (MCAIF)
para a coleta dos dados. A pesquisa envolveu sete famílias em duas unidades de terapia renal
substitutiva da cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada no período de
outubro de 2006 a fevereiro de 2007, após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais e das instituições envolvidas. O Modelo Calgary de Avaliação
na Família, a observação participante, a entrevista semi-estruturada, o diário de campo e a análise
documental foram utilizados para a coleta dos dados que, posteriormente foram analisados de acordo
com o referencial teórico de Bardin (1977) de análise de conteúdo. A partir da análise dos dados
emergiram três núcleos temáticos que desvelaram as várias nuances do início do tratamento dialítico
sobre a vida da família: a construção do conceito de família sob a ótica da pessoa com nefropatia
diabética; a nefropatia diabética e o tratamento dialítico na vida da família; e o conviver e o cuidar da
pessoa com nefropatia diabética. Os resultados sugerem que cada família possui forças (recursos)
mesmo em face de problemas (demandas) de saúde. Algumas das dificuldades apresentadas pelas
famílias foram a necessidade de conciliar trabalho e doença em casa, restrição das atividades de
lazer e de incorporar a doença e seu tratamento na rotina de vida da família. Em contrapartida o
apoio da rede social e familiar, a aceitação e a adaptação do membro doente à rotina e ao tratamento
e a comunicação aberta entre os integrantes da família foram destacados como fatores facilitadores
(recursos) do cuidado. Dentre as estratégias de enfrentamento encontradas a visão da doença e do
regime terapêutico como um desafio administrável, apoio da rede social e familiar, comunicação
aberta entre os membros da família, contato com outras pessoas que vivenciam a mesma situação e
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a fé como fator de amparo assumem papel relevante no desafio do conviver diário com a condição
crônica. Dessa forma, esse estudo desvelou como as famílias enfrentam e se adaptam às novas
situações surgidas com a rotina do regime dialítico e a progressão das complicações que levam a
dependência da pessoa doente. Tal fato desperta a necessidade de enxergamos a família como foco
do cuidado de enfermagem, envolvendo-a em nosso cuidar e incentivando seus membros a
buscarem recursos dentro da unidade familiar e de sua rede social mais próxima.
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QUINTÃO, Láyza Lourenço Machado Braga. A gerência do cuidado em enfermagem: a
compreensão do enfermeiro. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2007. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Édila Abreu
RESUMO: Trata-se de um estudo fenomenológico, que emergiu das nossas vivências no contexto do
modelo hospitalocêntrico, como profissionais que vivenciaram a interface entre “sujeitos cuidadores” e
“sujeitos cuidados”, quando experenciamos um acidente automobilístico. Tal situação suscitou em
nós o desejo de compreendermos o significado de Gerência do Cuidado, sob a ótica do enfermeiro
que cuida, em razão da nossa vivência, onde nutrimos o sentimento de ausência deste profissional
em nosso processo cuidativo. Com a trajetória escolhida, foi possível a nossa aproximação do
fenômeno, o que nos possibilitou a descrição de sua essência. Contamos com a participação de sete
enfermeiras e, para garantir o sigilo dos discursos, criamos pseudônimos utilizando as letras da
palavra SENTIDO que corresponde ao número de entrevistados. As entrevistas foram gravadas, para
permitir-nos uma maior apreensão das falas dos sujeitos. A questão norteadora, “Descreva para mim
situações, vivenciadas por você, que retratem a Gerência do Cuidado em Enfermagem”, possibilitounos o encontro de 91 temas que, após convergências e divergências de sentido, originaram dez
grandes temas. Novas convergências e divergências foram realizadas sendo estes convertidos em
quatro grandes categorias: O cotidiano do cuidar; Jogo de cintura; Ser presença na ausência;
Gerenciamento da assistência de enfermagem. Os resultados sinalizaram os aspectos influentes na
gerência do cuidado, dentre eles o tempo em suas interfaces, que, a nosso ver, possibilita reflexões
geradoras de novos estudos.
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MORAIS, Daniela Aparecida. Parada cardiorrespiratória em ambiente pré-hospitalar: ocorrências
atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte. Belo Horizonte.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: O Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Belo Horizonte (SAMU/BH), implantado
em 2003, conta com equipe preparada e ambulâncias equipadas para atendimento pré-hospitalar.
Dentre esses atendimentos tem-se a parada cardiorrespiratória (PCR) que é uma das ocorrências
mais graves. Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar as ocorrências de parada
cardiorrespiratória, atendidas pelas unidades de suporte avançado (USA), em ambiente préhospitalar, na cidade de Belo Horizonte, durante o ano de 2005. Para a coleta de dados, elaboramos
um instrumento com variáveis baseadas no estilo Ustein. Os dados foram submetidos a tratamento
estatístico (análise espacial, descritiva e de associação). Estudamos 1548 casos de pessoas vítimas
de PCR. A análise espacial dos casos ocorridos em Belo Horizonte mostrou uma ausência de
conglomerados. A maioria dos atendimentos se deu no período diurno, entre sábado e terça-feira
(com média de 5 atendimentos/dia) e média de 129 atendimentos/mês. O maior percentual (68,8%)
foi de pessoas do sexo masculino, idade variando de 0 a 106 anos com faixa etária média de 45 a 54
anos. As causas de PCR foram categorizadas em clínicas e externas, sendo a primeira em maior
quantitativo (62,2%). As USA que atenderam ocorrências de PCR, no município de Belo Horizonte,
chegaram ao local indicado em tempo médio (tempo-resposta) de 10,3 minutos e, em outras cidades
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da região metropolitana, em média 18 minutos. Na maioria das ocorrências atendidas (77,3%),
apenas se constatou o óbito. A realização das manobras de RCP se restringiu a 351 pessoas, e,
33,3% apresentavam fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso no momento da
primeira avaliação pela equipe de atendimento. Dessas, 23,6% tiveram sobrevida imediata e foram
encaminhadas para diversos hospitais. Dentre os fatores que influenciaram sobrevida imediata pósRCP, têm-se o tempo-resposta da ambulância, “PCR presenciada pela equipe” e o ritmo cardíaco.
Porém, na regressão logística, somente as duas últimas variáveis foram significativas. Para os casos
em que a “PCR foi presenciada pelas equipes das USA do SAMU/BH”, as pessoas tiveram 2,8 vezes
mais chance de sobrevida imediata pós-RCP do que as com PCR não presenciadas pelas equipes.
Vítimas com o ritmo de assistolia tiveram 2,6 vezes menos chance de sobrevida imediata caso o ritmo
cardíaco encontrado fosse outro como FV/TV sem pulso ou AESP. As outras variáveis não tiveram
associação com a sobrevida imediata pós-RCP. Os resultados mostraram o importante papel do
SAMU no atendimento às vítimas de parada cardiopulmonar na comunidade.
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RESUMO: O envelhecimento populacional constitui relevante movimento mundial. No Brasil, esse
movimento se produziu mais recentemente e de modo acelerado, em meio a profundas
desigualdades sociais, econômicas, culturais comparativamente aos países desenvolvidos. Essas
modificações trazem consigo novas demandas e necessidades, requerendo políticas para atuar
nesse quadro. A enfermagem, por vir adquirindo cada vez mais importância como prática social e
pelo seu inegável papel no cuidado às pessoas envelhecidas, possui condições de responder aos
desafios que se apresentam. Assim, compreender o que tem sido feito pela enfermagem brasileira,
constitui elemento fundamental para a preparação e o planejamento das ações desses profissionais,
podendo impactar positiva ou negativamente no futuro do sistema de saúde e da sociedade. Esse
estudo teve como objetivo geral, analisar a atuação da enfermagem brasileira e sua contribuição ao
processo de envelhecimento da população brasileira. Pretende, ainda, analisar os desafios que o
envelhecimento populacional traz para a sociedade brasileira e construir cenários de atuação para a
enfermagem brasileira em 2025 frente ao envelhecimento populacional. Estudo de abordagem
qualitativa, orientado pelo referencial teórico-filosófico da dialética e realizado em observância às
normas éticas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foram sujeitos deste estudo,
um representante ou formulador de políticas na área de enfermagem das seguintes entidades:
Conselho Federal de Enfermagem; Associação Brasileira de Enfermagem; Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior; Ministério da Educação e Cultura; Ministério da Saúde. Foi utilizada a técnica de entrevista
individual com roteiro semi-estruturado como instrumento para coleta de dados de fonte primária e,
para os de fonte secundária, utilizou-se os recursos metodológicos da pesquisa bibliográfica
sistemática. Foi utilizado o método de análise de conteúdo proposto por Bardin (1979). Para a
construção dos cenários futuros, utilizou-se as metodologia propostas por Rogers (1997) e Villeneuve
& MacDonald (2006), que propõem a elaboração de cenários futuros, desejáveis ou não. Através da
análise do cenário atual foi possível compreender os caminhos que levarão a enfermagem a impactar
no futuro da profissão, do sistema de saúde e da sociedade. A análise evidenciou que a enfermagem,
historicamente, apresenta uma tendência à passividade política, ao não questionamento dos valores
éticos e da ideologia expressas nas políticas que concernem sua prática e a saúde, atendo-se à parte
técnica de seu trabalho. Embora o envelhecimento populacional gere desafios que a afetam
diretamente, ela pouco tem influenciado as políticas e leis na área. A enfermagem já reconheceu
essa exclusão dos processos decisórios como uma barreira para o avanço da profissão e para a
qualidade da atenção ao idoso, porém, ainda não se organizou num esforço para influenciar a
formulação de políticas. Para aumentar a capacidade de incidir na definição das agendas, ficou
evidente a necessidade dos profissionais se mobilizarem, restabelecendo as entidades associativas
como espaços de luta coletiva. A importância de se mudar a educação de enfermagem também ficou
clara na análise, pois essa ainda apresenta um caráter pouco permeável e flexível às mudanças
observadas na saúde. A inclusão de novas teorias e práticas que lhe permitam atuar nas questões
relativas ao envelhecimento populacional de forma adequada tem se mostrado insuficiente e refletem
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na sua capacidade de contribuir para um futuro desejável para os idosos. Evidenciou-se a
necessidade da enfermagem reassumir o cuidado como objeto do seu trabalho e ocupar o seu papel
de gerenciar o cuidado, concretizando-o em sua prática assistencial, social e política. Nesse contexto,
a atenção ao idoso e à sua família constitui uma estratégia para a reorganização do trabalho da
Enfermagem, exigindo a reformulação de suas práticas e ressignificando o cuidado como objeto de
seu trabalho. Conclui-se que a criação de cenários futuros constitui interessante estratégia para
identificar desafios e planejar ações de modo a contribuir para a realização de um futuro desejado,
através de escolhas bem informadas. É imprescindível que a enfermagem analise as possibilidades e
decida por atuar para influenciar a construção de um cenário favorável para a profissão, para a saúde
da população em geral e dos idosos em particular e, a partir disso, tome medidas para torná-los
realidade. Essa atitude (ou a falta dela) fará toda a diferença em 2025.
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FERREIRA, Verônica Resende. Análise dos eventos adversos em uma unidade de terapia
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RESUMO: Os eventos adversos são lesões não intencionais que resultam em incapacidade
temporária ou permanente e/ou prolongamento do tempo de permanência ou morte como
conseqüência do cuidado prestado. Neste estudo epidemiológico do tipo coorte histórica, objetivou-se
analisar a evolução dos eventos adversos em uma UTI Neonatal como estratégia gerencial para a
melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. O estudo foi desenvolvido em um hospital
particular de médio porte da região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dados foram obtidos por
meio de informações registradas nos prontuários dos neonatos internados na referida Unidade
Neonatal. Foram incluídos e acompanhados todos os neonatos internados na unidade no período de
janeiro de 2005 a dezembro de 2006 até a alta hospitalar. O projeto de pesquisa foi apreciado e
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do campo do estudo, bem como pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. No que se refere aos resultados obtidos,
verificou-se, no período estudado, a ocorrência de 547 internações. A média da idade gestacional e o
peso dos RN eram de 35,4 semanas e 2411,2 gramas, respectivamente. O grupo de crianças mais
afetado pelos eventos adversos foi o de prematuros extremos. Os eventos adversos que
apresentaram associação com o óbito foram hemorragia intracraniana, troca de tubo traqueal e
septicemia laboratorial. Destes os que chamam a atenção são a Hemorragia Intracraniana e a
septicemia laboratorial que além de estarem fortemente ligadas ao óbito, ocorrem em volume
significativo dentro da Unidade Neonatal. O serviço estudado apresentou índices de óbitos,
septicemia laboratorial e hemorragia intracraniana que podem ser melhorados mediante a adoção de
ações gerenciais, tais como a implementação de programas de educação permanente. Assim, podese afirmar que os eventos adversos encontrados são passíveis de serem controlados. A redução dos
eventos adversos pode ocorrer mediante a implementação de programas de treinamento da equipe a
fim de qualificar tecnicamente a equipe e propiciar o fortalecimento de iniciativas de humanização do
cuidado na Unidade Neonatal.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=84140
Nº de Classificação: 5056
BRAZ, Luciana Santos. Necessidades assistenciais do idoso: perspectiva do enfermeiro na
estratégia de saúde da família. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo insere-se na linha de Pesquisa Enfermagem e a Saúde da População:
conhecimentos, atitudes e práticas em saúde, tendo como temática central à ação do enfermeiro
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junto ao idoso na Estratégia Saúde da Família - ESF. Tem por objetivos descrever as ações
desenvolvidas pelo enfermeiro na assistência ao idoso, no contexto da ESF, e compreender o
significado de necessidade assistencial de saúde do idoso, na concepção do profissional enfermeiro,
no contexto da ESF. A investigação foi desenvolvida mediante abordagem teórico-metodológica de
Alfred Schutz e tem como cenário unidades de ESF da Área Programática 5, no município do Rio de
Janeiro-RJ. Os depoimentos foram obtidos junto aos enfermeiros que desenvolvem atividades com
idosos na ESF por meio de uma entrevista fenomenológica. Das falas dos entrevistados surgiu o
“motivo – para” dos enfermeiros, que é o bem – estar do idoso e conseqüentemente melhoria de sua
qualidade de vida. Foi possível ainda identificar as necessidades assistenciais do idoso na
perspectiva do enfermeiro. O estudo disponibiliza subsídios para que os enfermeiros repensem a
capacitação voltada para o atendimento junto ao idoso, de maneira que os procedimentos dos
mesmos estejam focados na proposta da ESF, atendam suas necessidades assistênciais.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/LucianaSantosBraz/DissertacaoMestrado.doc
Nº de Classificação: 5057
SOUZA, Mônica Oliveira da Silva e. A prática de enfermagem no sistema penal: limites e
possibilidades. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PASSOS, Joanir Pereira
RESUMO: Este estudo surge através da minha atuação profissional e de meus questionamentos
acerca da atuação de enfermagem dentro das unidades hospitalares do Sistema Penal do Estado do
Rio de Janeiro. Este estudo teve como objeto os limites e possibilidades da atuação da enfermagem,
considerando os princípios que norteiam a prática profissional em uma unidade hospitalar ao Sistema
Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, cujos objetivos foram identificar os princípios que norteiam
a prática de enfermagem em uma unidade hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de
Janeiro e analisar os limites e as possibilidades de atuação da equipe de enfermagem nas unidades
hospitalares deste Sistema. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo com abordagem
qualitativa. O cenário utilizado foi uma unidade hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado do Rio
de Janeiro e foram entrevistados 30 profissionais da equipe de enfermagem. A coleta de dados se
deu através de perguntas abertas e os resultados foram analisados a luz do referencial teórico.
Foram identificados a prática do cuidado e a relação de ajuda como princípios para a atuação de
enfermagem no Sistema Penal. E como possibilidades da atuação da equipe de enfermagem foram
as mesmas habilidades e competências pertinentes à profissão semelhantes a realidade extra-muros.
E como fatores limitantes desta prática a presença do agente penitenciário, a periculosidade do
preso, a parte psicológica deste e a falta de autonomia profissional causada por estes fatores.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/MonicaOliveiradaSilvaeSouza/dissertacaofinal.pdf
Nº de Classificação: 5058
CARNEIRO, Rafaela Lanzelotti. Conhecimento do cliente em pré-transplante renal sobre o
autocuidado: desafios para enfermagem no desenvolvimento da consciência crítica. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIRATORI, Kaneji
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso exploratório que está vinculado à Linha de Pesquisa:
Cotidiano da Prática do Cuidar do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Enfermagem da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Apresenta como objeto de estudo: o
conhecimento do cliente renal crônico adulto sobre o autocuidado no pré-transplante, tendo como
objetivos: caracterizar o conhecimento do cliente renal crônico adulto sobre o transplante renal no
período pré-operatório e discutir o conhecimento desse cliente sobre o transplante no préoperatório,
visando às ações do autocuidado após a cirurgia. Desenvolvido com os subsídios da abordagem
qualitativa, cujo cenário constituiu-se de um hospital público de grande porte, situado no município do
Rio de Janeiro e os sujeitos representados por clientes em pré-operatório do Programa de
Transplante Renal. A técnica de pesquisa utilizada foi a observação e um roteiro de entrevista semi-
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estruturada. Os princípios relativos à ética, na pesquisa, foram considerados, tendo em vista a
Resolução número 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde, e apreciados pelo Comitê de Ética do
Hospital, cenário do estudo. Como resultados foram evidenciadas três categorias de análise: Lacunas
no Conhecimento do Cliente Sobre o Transplante Renal, Expectativas e Enfrentamentos Para o
Transplante Renal Gerados Pelo Conhecimento dos Clientes, Educação em Saúde e o Autocuidado
no Transplante Renal. As conclusões focalizaram: profundas lacunas no conhecimento do cliente,
bem como a necessidade de orientação e informação sobre sua doença e real condição póstransplante. Além disso, evidenciaram-se a efetiva necessidade de sua reintegração social e melhoria
da qualidade de vida, tendo em vista o desenvolvimento da sua consciência crítica; necessidade de
apoio na superação de medos, desafios e conflitos. Com isso, requerendo-se a liderança do
enfermeiro nas orientações aos clientes, em programas de transplante renal com atuação efetiva na
educação em saúde, fundamentada na relação dialógica com o cliente para que possa direcioná-lo ao
efetivo autocuidado e resgate de sua cidadania.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/RafaelaLanzelottiCarneiro/RAFAELADISSERTACAOTEXTOFINALSE
TEMBRO2007.pdf
Nº de Classificação: 5059
LIMA, Graciele Oroski Paes de. Cuidando do cliente com distúrbio respiratório agudo proposta
de um protocolo assistencial para tomar decisões em enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: Trata-se de um estudo que abarca a incorporação de um protocolo direcionado à
assistência do enfermeiro aos clientes portadores de distúrbios respiratórios agudos. Objetivamos
através deste estudo, elaborar um protocolo de enfermagem voltado para a assistência a clientes em
situações de distúrbio respiratório agudo e testar sua aplicabilidade. A metodologia empregada foi
quase experimental, do tipo antes-depois, que se utilizou da abordagem quantitativa, através da
testagem do protocolo em momentos distintos. O grupo pesquisado contou com 22 enfermeiros, que
atendiam aos critérios pré-estabelecidos para participar da pesquisa. E para o processo de validação
participaram três consultores. Os resultados apontaram para a melhora das respostas dos
enfermeiros com o auxilio do protocolo, e os pareceres dos consultores consideraram o protocolo
relevante, viável e válido. Portanto, acreditamos que o protocolo para a assistência do enfermeiro aos
clientes com distúrbios respiratórios agudos contribui para otimização do seu cuidado, dinamizando e
agilizando as intervenções adequadas para os clientes portadores do referido agravo.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/GracieleOroskiPaesdeLima/GracieleLimaDissertacao.doc
Nº de Classificação: 5060
MESSIAS, Cláudia Maria. As representações sociais inscritas na prática do cuidado de
enfermagem prestado às adolescentes puérperas portadoras do HIV. Rio Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 71 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: O estudo teve como objeto as Representações Sociais (RS) da prática do cuidado de
enfermagem prestado às adolescentes puérperas portadoras do HIV. Os objetivos foram identificar a
partir das representações sociais o cuidado ofertado pelo enfermeiro e analisar como essas RS se
fazem presentes no cuidado proporcionado à adolescente puérpera portadora do HIV. Participaram
deste estudo 12 (doze) enfermeiras. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista aberta.
Os dados colhidos foram analisados e interpretados
nos pressupostos da Teoria das
Representações Sociais proposto por Moscovici (1978) que descreve que toda representação só é
apreendida quando há uma relação efetiva entre o sujeito e o objeto. O tratamento dos dados
baseou-se no método da análise de conteúdo de Bardin (2004). Os resultados evidenciaram que a
investigação da temática teve o significado de discutir preconceitos e estereótipos arraigados e
repensar possibilidades de adoção de outros valores apoiando a adolescente na construção de sua
autonomia. Emergiram dos resultados 3 (três) categorias denominadas práticas do cuidado,
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elementos de cognição e habilidades profissionais, que foram subdivididas em 4 (quatro)
subcategorias: perspectiva da visão futura; elementos afetivos; apoio familiar e sentimentos positivos
e negativos. Com o desvelar das subcategorias se ampliou e possibilitou uma maior discussão dos
resultados. Conclui-se que o estudo direcionou sua discussão, e seus resultados, contribuindo para
que o profissional enfermeiro possa desenvolver na sua prática do cuidado, uma escuta aberta,
trazendo à tona a necessidade de investimentos de qualificação dos profissionais de saúde e em
conjunto urge a necessidade que seja retomada a discussão sobre a política relacionada à saúde da
mulher adolescente.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/ClaudiaMariaMessias/ClaudiaMessias.rtf
Nº de Classificação: 5061
MACEDO, Eliza Cristina. A cuidadora de crianças com imunodeficiência primária: a enfermeira
trazendo à visibilidade as conexões da rede social. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACAVA, Angela Maria
RESUMO: O objeto desta investigação é a Rede Social articulada pela cuidadora para atender as
demandas de Crianças Dependentes de Tecnologia (CDTs) devido a Imunodeficiência Primária (IDP).
Os objetivos são caracterizar o perfil socio-econômico da cuidadora de crianças por IDP e analisar a
rede social articulada pela cuidadora para atender as demandas de crianças por IDP. Os sujeitos são
seis cuidadoras de crianças com IDP que recebem assistência no Hospital Dia Pediátrico (HDP) do
Hospital dos Servidores do Estado (HSE/RJ). Trata-se de um Estudo de Caso com método
qualitativo, cujos dados foram obtidos através de um questionário com perguntas semi-estruturadas.
O Genograma e Ecomapa (WRIGHT E LEAHEY) objetivaram as conexões familiares e do mundo da
cuidadora. O estudo foi realizado em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde.
Foram consideradas as categorias: Perfil das famílias e a Rede Social das cuidadoras através do
genograma e ecomapa que apresenta as subcategorias: o suporte tecnológico e as demandas para o
cuidado, rede de suporte e desgaste do micro e do macro-universo, os nós das políticas públicas e, o
caminho tortuoso para a integralidade. Os tipos de ajuda percebidos pelas cuidadoras foram suporte
institucional, divisões de tarefas, suporte afetivo, auxílio econômico, lazer e acesso às informações.
Em contrapartida os conflitos se desvelam em um imenso caminho em que a cuidadora tem que
perfazer na busca pelo atendimento à saúde de seus filhos. O percurso da cuidadora, através do
ecomapa, mostra o confronto entre as demandas de CDTs, legalmente disponibilizadas e o acesso
dificultado ou negado pela rede de saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5062
JORGE, Bruno Magalhães. O curso de residência da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto na
formação do enfermeiro especialista (1996-2000). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA JUNIOR, Osnir Claudiano da
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso histórico-institucional sobre a especialização do enfermeiro
através de treinamento em serviço, na modalidade de residência de enfermagem, da Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto - EEAP no período de 1996 a 2000. Os marcos temporais são o início da
primeira turma de residentes e a publicação do primeiro catálogo de monografias do curso. Estudouse o contexto da política de saúde na década de criação do curso, as inovações apresentadas, as
contribuições para o ensino de enfermagem e à inserção no mercado de trabalho. Concluiu-se que: a
residência da EEAP foi fruto de uma parceria entre esferas civis e militares com uma instituição de
ensino superior, o que garantiu legalmente o certificado de especialização destes profissionais;
permitiu que o residente trabalhasse se especializando, se especializasse pesquisando e produzisse
conhecimento através de ações concretas na realidade; caracterizou-se como um momento
acadêmico importante à transição da pós-graduação lato sensu à pós-graduação strictu sensu; e que
97% (noventa e sete por cento) dos Trinta e dois residentes analisados estão alocados no serviço
público de saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
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Nº de Classificação: 5063
NEVES, Claudinéa Lacerda da Rosa. A história de uma prática de cuidar do cliente com
HIV/aids: o emergir de um saber dos enfermeiros do Hospital Universitário Gaffré e Guinle, 19831987. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2007. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AMORIM, Wellington Mendonça de
MORAES, Nilson Alves de
RESUMO: Estudo de caso de caráter histórico-social, que versa sobre a (re)configuração do cuidado
de enfermagem nas enfermarias de Clínica Médica do Hospital Universitário Gaffrée Guinle (HUGG),
a partir da internação de clientes com HIV/Aids, 1983-1987 e conduzido pelas seguintes questões
norteadoras: Como os enfermeiros enfrentaram os desafios impostos pela chegada dos clientes com
HIV/Aids no HUGG? Como o cuidado de enfermagem foi modificado a partir das internações dos
clientes com HIV/Aids no HUGG? Qual o espaço e o reconhecimento conquistados pelos enfermeiros
dentro e fora do hospital? Os objetivos foram: descrever as circunstâncias da chegada dos primeiros
clientes com HIV/Aids para internação no HUGG; analisar as estratégias empreendidas pelos
enfermeiros diante do desafio de cuidar desses clientes; e discutir a eficácia simbólica dessas
estratégias para a (re)configuração da assistência de enfermagem no HUGG. Como referencial
teórico, foram utilizados os conceitos de habitus e campo produzidos por Pierre Bourdieu. Utilizou-se
como cenário o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle/UNIRIO. Participaram do estudo 09
enfermeiros que se envolveram com o cuidado aos clientes com HIV/Aids no recorte temporal do
estudo. Os achados evidenciaram que o pouco conhecimento sobre o HIV/Aids, o medo e a
discriminação foram os principais entraves para o cuidado de enfermagem aos clientes com HIV/Aids
nos primeiros anos da epidemia nas enfermarias de clínica médica do HUGG, mas os enfermeiros
não se abateram, foram em busca da (re) atualização do habitus. Depreende-se que, a partir desse
momento, os enfermeiros do HUGG tornaram-se porta-vozes do cuidado aos clientes com HIV/Aids e
começaram a reorganizar o cuidado de enfermagem nas enfermarias desse Hospital, o que
possibilitou ofertar aos clientes com HIV/Aids um cuidado humanizado, digno e pautado no respeito
ao ser humano e na valorização da vida.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5064
FONSECA, Aline Miranda da. O cuidado domiciliário ao idoso com doença de Alzheimer: um
enfoque ao cuidador. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: Procuramos abordar neste estudo a Doença de Alzheimer a partir de uma perspectiva que
incluiu mudanças na estrutura familiar contemporânea, a rede informal de cuidados e o cuidado
domiciliário prestado ao idoso dementado. Verificamos que esse grupo populacional é merecedor de
atenção e de aprofundamentos teóricos, por isso, enquanto profissionais de saúde, pesquisadoras e,
sobretudo, enquanto sujeitos sociais de transformação da realidade propusemos investigações que
podem favorecer a sociedade de uma forma geral, e, em particular a enfermagem, cujo foco prioritário
de atenção é o cuidado. Dessa forma delineamos para este estudo seguinte objetivo: Conhecer as
atividades de cuidado desenvolvidas pelo cuidador e prestadas ao idoso portador de doença de
Alzheimer, com vistas às dificuldades sentidas no cotidiano da prática de cuidar no ambiente
domiciliar; Os cenários escolhidos para a realização do estudo foram os grupos de apoio aos
cuidadores e familiares de idosos com doença de Alzheimer e outras doenças similares, situados na
Regional Niterói e sub-regional Rio de Janeiro, ambos organizados e dirigidos pela Associação
Brasileira de doença de Alzheimer. Participaram desse estudo oito cuidadores que freqüentam os
grupos de apoio. Desses oito cuidadores entrevistados, sete são cuidadores familiares e um nãofamiliar. Para coleta de dados utilizamos um roteiro de entrevista de semi-estruturada composto de
questões pautadas nos dados de identificação e sociodemográficos; vínculo e/ou grau de parentesco
existente entre o cuidador e o portador de doença de Alzheimer; há quanto tempo cuida desse idoso;
atividades desempenhadas pelo cuidador em ambiente domiciliar e dificuldades sentidas ao realizar
os cuidados no domicílio.Os dados obtidos foram analisados qualitativamente à luz dos princípios
recomendados por Lefêvre e Lefêvre sobre o Discurso do Sujeito Coletivo, cujos resultados
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apontaram para oito atividades realizadas pelo cuidador no ambiente domiciliário: higiene corporal,
bucal, cuidar dos cabelos, alimentação; acompanhamento e vigilância; necessidades Fisiológicas,
vestuário e a comunicação. As dificuldades encontradas pelo cuidador foram delineadas em três
aspectos: Subjetividades do cuidar/cuidado; Família e cuidado; e Higiene Corporal .Constatamos que
os grupos de apoio aos cuidadores e familiares de portadores de doença de Alzheimer, são campos
ricos de conhecimentos, merecedores de atenção e atuação dos profissionais de saúde e
principalmente do profissional enfermeiro, pois, pode-nos propiciar investigações que facilitem e
favoreçam a nossa compreensão acerca dos cuidadores, das atividades de cuidado, dos portadores
de doença de Alzheimer, da dinâmica familiar e da relação interpessoal de todas aqueles envolvidos
no processo demencial do tipo Alzheimer.Concluímos, portanto, que o cuidado prestado a idosos com
doença de Alzheimer por seus cuidadores requer o conhecimento e o aprimoramento de
habilidades/estratégias emocionais, pois está imerso no campo da subjetividade individual daquele
que cuida e na própria subjetividade do cuidar/cuidado.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/AlineMirandadaFonseca/AlineMirandadaFonseca.rar
Nº de Classificação: 5065
GÓES, Fernanda Garcia Bezerra. Práticas educativas em saúde com a família da criança
hospitalizada: componente essencial do cuidado de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 60 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LA CAVA, Angela Maria
RESUMO: O presente trabalho teve como objeto de estudo a concepção de educação em saúde que
norteia a prática educativa do enfermeiro junto à família da criança hospitalizada. As reflexões de
como os enfermeiros estão integrando o cuidado com ações educativas em saúde na assistência
infantil levaram aos seguintes objetivos do estudo: 1) Identificar a concepção de educação em saúde
que norteia a prática educativa do enfermeiro junto à família da criança hospitalizada; 2) Caracterizar
as práticas educativas em saúde do enfermeiro com a família da criança hospitalizada. Trata-se de
um estudo qualitativo, cujos sujeitos foram nove enfermeiros da Unidade de Pacientes Internos do
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O
instrumento para produção dos dados foi a entrevista semi-estruturada. Foram seguidos os preceitos
éticos e legais vinculados a pesquisa com seres humanos, contidos na Resolução CNS 196/96. A
partir da Análise Temática dos dados, emergiram as seguintes categorias: 1) A concepção de
educação em saúde na ótica dos enfermeiros; 2) Práticas educativas em saúde: preparando as
famílias de crianças dependentes de tecnologia para o cuidado domiciliar. Constatou-se que a
concepção de educação em saúde está pautada na transmissão de conhecimentos e no modelo
biologicista do processo saúde-doença, onde o saber das famílias, a sua realidade social e a
existência de práticas populares foram pouco valorizados. As ações educativas encontram-se
voltadas principalmente para as crianças dependentes de tecnologia. As recomendações do estudo
são: 1) Criação de serviços de atenção domiciliar para as crianças que necessitam de cuidados
especializados de forma tal que suas famílias tenham uma rede de apoio para cuidar de seus filhos;
2) Formação de grupos de discussão com os enfermeiros nas unidades hospitalares acerca da
educação em saúde; 3) Criação de grupos educativos com as famílias das crianças hospitalizadas.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5066
SOUZA, Lívia Fonseca Ferreira de. Desafios para a enfermagem - prevenindo desvios de
memória no idoso e promovendo saúde: a busca de um cuidado possível. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, Renan
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Este estudo traz como objetos de investigação os cuidados de prevenção de desvios de
memória e a promoção de saúde realizados pelas Enfermeiras da CGABEG como meio de
intervenção no aparecimento do déficit cognitivo no cliente idoso. São objetivos: Identificar os
cuidados de prevenção e promoção de saúde realizados pelas Enfermeiras da CGABEG como meio
de intervenção no aparecimento do déficit cognitivo de memória no cliente idoso, e analisar os dados
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oriundos das ações realizadas pelas Enfermeiras da CGABEG como meio de intervenção no
aparecimento do déficit cognitivo de memória no cliente idoso. O estudo justifica-se por buscar
cuidados possíveis de prevenção, promoção da saúde, que permitam manter o desempenho eficaz
da memória e/ou retardar sua perda, e por acreditar que a enfermagem, assim, pode contribuir para a
manutenção do bem-estar e qualidade de vida dos idosos. Visto que o declínio do desempenho
cognitivo pode afetar a capacidade funcional do idoso ocasionando, conseqüentemente, uma série de
limitações ou, até mesmo, incapacidades, em todas as esferas da vida: social, trabalho, lazer e
atividades de vida diária ou de autocuidado. O referencial teórico escolhido é aquele que apóia as
informações desejadas e colhidas conforme o método qualitativo, de caráter exploratório. Os
resultados inserem-se nas quatro categorias surgidas para análise: as Enfermeiras não priorizam
cuidados direcionados ao declínio cognitivo, sobretudo de memória, no cliente idoso, mas identificam
sinais deste declínio; esquecimento e perda da lembrança – confirmando os sinais de declínio
cognitivo de memória; a presença do passado no presente e o presente se perde no passado;
prevenindo agravos através de cuidados possíveis de manutenção, fortalecimento e valorização da
memória do idoso. Concluímos que os cuidados realizados, e considerados, pelas Enfermeiras da
CGABEG como cuidados de prevenção de desvios de memória no idoso e promoção de saúde
passam a ser CUIDADOS POSSÍVEIS, que podem ser adaptados e ampliados, devem ser em
direção aos declínios recuperáveis, domínios, habilidades, atividades básicas da vida diária
(autocuidado), lembranças saudáveis, memória, cognição, preservados. Além do mais, elas
encaminham-nos para pensar o cuidar também de um CORPO COGNITIVO e não apenas de um
corpo que envelhece.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/LiviaFonsecaFdeSouza/LiviaFonsecaFdeSouza.rar
Nº de Classificação: 5067
SILVA, Aline Costa da. O enfermeiro na central de material e esterilização: invisível, mas
essencial. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2007. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUIAR, Beatriz Gerbassi Costa
RESUMO: Identificam-se neste estudo as concepções dos enfermeiros das Unidades Consumidoras
(UC) acerca do trabalho dos enfermeiros na Central de Material e Esterilização (CME). Discute-se, a
partir das idéias apresentadas nas falas, a importância desse trabalho enquanto cuidado de
enfermagem. Apresenta caráter descritivo com abordagem qualitativa apoiado em Lüdke & André
(1986) e Polit e Hungler (1995). A entrevista semi-estruturada foi utilizada na coleta dos dados com
25 enfermeiros de dois hospitais gerais, sendo um da rede pública e outro da rede privada de saúde,
ambos localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Da análise temática emergiram três
categorias: Trabalho que envolve gerência ; Trabalho desconhecido, mas fundamental ; O invisível
que é essencial em sua simplicidade . Percebe-se que o trabalho dos enfermeiros em CME é
considerado basicamente gerencial, envolvendo atividades de supervisão, coordenação e controle
das etapas de reprocessamento dos produtos médicos. Precisa ser mais valorizado entre as equipes
de enfermagem como um todo, pois a alocação freqüente de funcionários em final de carreira ou com
problemas de saúde prejudica a imagem e a credibilidade conferidas ao setor. As concepções
apresentadas revelam diversos aspectos relacionados ao trabalho do enfermeiro em CME que o
caracterizam como cuidado, tais como a segurança ao cliente e a preocupação com a qualidade do
assistir. Evidencia-se a falta de conteúdos sobre CME na formação dos enfermeiros. Conclui-se que a
dicotomia entre cuidado direto e cuidado indireto no ensino das escolas de enfermagem e a
importância existente no fazer para o cliente precisam ser mais discutidas. É necessário também
promover a integração efetiva e plena entre a CME e as UC. A seleção criteriosa de funcionários para
atuarem na CME é uma necessidade que precisa ser repensada pelos administradores de serviços
de enfermagem, em face aos avanços tecnológicos empregados no reprocessamento de produtos
médicos e à exigência cada vez maior da qualidade na assistência aos clientes.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/AlineCostadaSilva/DISSERTCAOCOMPLETA.pdf
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SILVA, Ana Lúcia Cardoso Nogueira da. Convivendo com a aids e seu tratamento: experiência de
portadores e familiares. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2007. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sônia Silva
RESUMO: O objetivo do estudo foi compreender os aspectos que influenciam pacientes com Aids e
seus familiares na adesão ou não-adesão à terapêutica anti-retroviral. Trata-se de um estudo
descritivo-exploratório, de natureza qualitativa, desenvolvido junto a 10 indivíduos portadores do
HIV/Aids acompanhados pelo Serviço de Atendimento Especializado em Aids (SAE) da cidade de
Campo Mourão - PR e seus respectivos cuidadores familiares. Os dados foram coletados em duas
etapas, nos meses de junho de 2006 e abril de 2007, utilizando fontes documentais do SAE para
descrever os usuários, e dois roteiros de entrevista, um aplicado às pessoas portadoras de Aids e
outro a seus cuidadores. As entrevistas, do tipo entrevista semi-estruturada, foram realizadas
individualmente com o portador e, posteriormente, com o familiar, no domicílio, de acordo com a
disponibilidade dos informantes e da pesquisadora. Elas tiveram a duração média de 40 minutos e,
mediante prévio consentimento, foram gravadas. Na seleção dos informantes considerou-se como
condição eles comparecerem ao serviço durante o período destinado à coleta de dados
acompanhados dos respectivos cuidadores familiares. Para a análise dos dados utilizou-se como
referencial a Análise Temática, conforme Minayo (2004). O desenvolvimento do estudo obedeceu aos
preceitos éticos disciplinados pela Resolução n° 196/96, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá (Parecer 208/2006).
Fizeram parte do estudo dez indivíduos (sete homens e três mulheres), com idades entre 26 e 60
anos, sendo sete casados, dois em estado de união consensual e um desquitado. Em relação à
escolaridade, seis haviam completado o Ensino Fundamental e quatro o Ensino Médio. Quanto
aos(às) cuidadores(as), nove eram companheiros(as) e uma era irmã do portador; tinham idade entre
25 e 60 anos e baixa escolaridade, e nenhum estava no mercado formal de trabalho (duas mulheres
trabalhavam como domésticas, porém sem registro em carteira). A análise dos depoimentos permitiu
a identificação de duas grandes categorias. A primeira está apresentada sob o título “Impacto da
descoberta da sorologia positiva para o portador e sua família”, e nela se mostra que, apesar da atual
estratégia do Programa Nacional de DST/Aids de valorização da prevenção, dos 10 entrevistados,
sete se descobriram portadores após a ocorrência de doenças oportunistas, duas mulheres durante o
pré-natal e somente um no Centro de Testagem e Aconselhamento. Esta categoria está constituída
por três subcategorias, representadas pelos subtítulos: 1) Descobrindo-se portador de HIV/Aids –
uma fatalidade não esperada; 2) Depois da tempestade vem a bonança: Sentimentos diante da
descoberta da sorologia positiva; e 3) Os percalços da convivência com a Aids, em que se mostra a
interferência da condição de ser portador de HIV/Aids em suas concepções sobre saúde e as
mudanças ocorridas no cotidiano para a adaptação ao diagnóstico do HIV pelo portador. A segunda
categoria está sob o título “Adesão e não-adesão à terapêutica anti-retroviral: as duas faces de uma
mesma vivência”, em que se mostra o portador de HIV/Aids convivendo, no cotidiano, com
dificuldades emocionais, financeiras, físicas e até religiosas. Esses fatores interferem no processo de
adesão à terapêutica ARV e deram origem às subcategorias denominadas: 1) “Fatores facilitadores e
dificultadores da adesão”; 2) “O paciente criando estratégias para facilitar a adesão”; 3) A importância
da religiosidade e da rede social como condição para a adesão”. Diante dos resultados encontrados e
de 10 anos de trabalho no Serviço de Ambulatório Especializado, posso dizer que, mesmo prestando
um cuidado humanizado junto com a equipe multidisciplinar, nunca esperava encontrar resultados tão
evidentes de não-adesão, com falhas importantes entre o cuidado prestado na forma de orientações
e o cuidado apreendido e colocado em prática pelos entrevistados. Os resultados demonstram que o
ser humano deve ser trabalhado dentro do seu contexto biopsicosocioespiritual, em um processo
continuo de aprendizado entre o cuidador e o ser cuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/index_arquivos/dissert_ana_cardoso.pdf
Nº de Classificação: 5069
CAMPANA, Hellen Carla Rickli. Perfil de mulheres com câncer de mama. Maringá. Universidade
Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
RESUMO: O câncer de mama tornou-se um problema de saúde pública tanto nos países
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. O processo de diagnóstico e tratamento
causam importante impacto na qualidade de vida da mulher. Foi realizado um estudo quantitativo,
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descritivo e exploratório com 50 mulheres com câncer de mama na cidade de Maringá – PR. O
objetivo deste estudo foi analisar a experiência de mulheres com história de câncer de mama. Foi
aplicado um questionário com perguntas fechadas no domicílio das mulheres, sendo apenas uma
delas realizada na residência da pesquisadora. Os dados foram analisados utilizando-se do software
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 15.0. para a análise do conjunto de 50
mulheres, quanto a sua caracterização, os dados foram analisados descritivamente e apresentados
através de tabelas com valores absolutos e relativos. Quanto aos dados sociodemográficos os
resultados constituiram de mulheres entre 30 e 75 anos, 80% da cor branca, 84% casadas ou viúvas,
50% realizaram o tratamento por planos de saúde e 46% pelo SUS, 64% eram do lar, 28% tinham o
primário completo, 50% da classe econômica A e B. em relação aos fatores de risco relacionados aos
fatos hormonal e história familiar de câncer de mama, 64% não tinham história familiar de câncer de
mama, 56% descobriu o câncer de mama de forma diferente da praticada nos serviços de saúde,
40% tiveram menarca entre os 13 e 14 anos, 88% eram multíparas, 80% já tinham amamentado, 48%
estavam na menopausa, 74% não fez uso da terapia de reposição hormonal, 54% não utilizaram
anticoncepcionais orais, 76% não teve doença benigna da mama. Com relação a história atual da
doença, 48% tinham de 1 a 2 anos de diagnóstico, 36% dos casos o tumor localizava-se na mama
esquerda, 62% realizaram quadrantectomia, 94% realizaram radioterapia, 86% realizaram
quimioterapia, 72% estavam em uso de hormonioterapia, 54% eram independentes na atividades de
vida diária (AVD). No pós-cirúrgico todas as mulheres tiveram algum comprometimento nas AVD, em
78% o linfedema esteve ausente, 52% foram encaminhadas para fisioterapia, 64% afastaram-se das
atividades profissionais após o procedimento cirúrgico e 68% após o diagnóstico, 80% sentiam-se em
condições de realizarem as atividades profissionais e 20% precisou mudar de função após a cirurgia.
O estudo mostrou ainda a necessidade de implementar ações educativas e assistenciais para a
mulher com câncer de mama na busca da assistência humanizada.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5070
MERINO, Maria de Fátima Garcia Lopes. As necessidades em saúde de indivíduos adultos em
Porto Rico-PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2007. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sônia Silva
RESUMO: Esta pesquisa se insere na perspectiva social da abordagem das questões de saúde e se
desenvolveu a partir de dados da comunidade de moradores adultos do núcleo urbano do município
de Porto Rico–PR. O objetivo da pesquisa foi compreender as concepções de saúde e doença, os
hábitos de prevenção e o itinerário terapêutico adotado por indivíduos adultos do município. Adotouse como referenciais teóricos a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Transcultural, de
Leininger, por entender que o cuidado só ocorre a partir da valorização dos aspectos culturais e o
Itinerário Terapêutico à luz dos conceitos de Necessidades Médicas, as quais apresentam justificativa
para as variações observadas no consumo médico das diferentes classes sociais, de acordo com Luc
Botanski. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de natureza qualitativa, desenvolvido junto a
29 indivíduos adultos (20 a 59 anos) de ambos os sexos, residentes na zona urbana do município de
Porto Rico. Os dados foram coletados no período de três a 27 de junho de 2006, no próprio domicílio,
por meio de entrevista semi-estruturada e observação não-sistematizada. Para a análise dos dados,
adotou-se o método de Análise Temática proposta por Minayo (1998). Os resultados revelaram que,
para mais da metade dos entrevistados (51,7%), ter saúde é não apresentar doença. Os demais
relatos sobre as características determinantes para que um indivíduo seja considerado saudável
foram: ser feliz, estar trabalhando, apresentar sono e repouso adequados, ter disposição para as
atividades do dia-a-dia, ser jovem e ter boa aparência física, não apresentar restrição alimentar e ter
hábitos de controle e prevenção de doenças. As doenças que mais os preocupam são o câncer
(70%) e a AIDS (38%). Constatou-se que, embora os homens estejam mais expostos aos fatores de
risco analisados (tabaco e álcool) do que as mulheres (53% e 25%, respectivamente), foram somente
as mulheres que demonstraram preocupação e vontade de ver-se livre do vício, revelando maior
preocupação com as questões relacionadas com a saúde. Essa conduta também foi observada em
relação ao comportamento em saúde, pois enquanto as mulheres, diante da manifestação da doença,
reconhecem e valorizam mais rapidamente os sinais e sintomas, buscando mais precocemente por
soluções junto ao sistema oficial de saúde, a maior parte dos homens espera pela manifestação da
doença para buscar por ajuda. Da mesma forma, a maior parte das mulheres (75%) faz uso regular
de métodos preventivos de cuidado à saúde, o mesmo não ocorre com os homens (apenas 16% dos
entrevistados com mais de 50 anos já se submeteu ao exame preventivo de próstata). A maior
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preocupação com a saúde por parte das mulheres também se manifesta pela percepção de
ocorrência de doenças nos últimos 12 meses, três vezes maior entre as mulheres (75%) do que entre
os homens (23%). Quanto ao Itinerário Terapêutico adotado, observou-se que o recurso mais
utilizado é a automedicação (41,4%), com pouca diferença entre os sexos. Porém, o mesmo não
ocorre em relação ao segundo recurso mais utilizado, que é o serviço oficial de saúde, visto que o
percentual de mulheres que utiliza como primeira opção este recurso é praticamente o dobro do
percentual de homens (43% e 23%, respectivamente). Por fim, a busca pela farmácia como primeira
atitude frente à manifestação da doença foi referida por 24,1% dos entrevistados, mas o percentual
de homens que adotam esta atitude é três vezes maior do que o de mulheres (38,5% e 12,5%,
respectivamente). Observou-se ainda que uma parcela considerável de indivíduos (35%) encontra-se
insatisfeita com os serviços ofertados pelo sistema oficial de saúde do município em decorrência do
horário disponibilizado para o atendimento, a reduzida oferta de consulta para atender à demanda, a
dificuldade no agendamento de consultas e/ou exames, inexistência de especialidades médicas,
dificuldade na aquisição de medicamentos, baixa credibilidade no serviço médico oferecido e
problemas no relacionamento com os profissionais. Esses achados demonstram as dificuldades no
cuidado, principalmente da saúde dos homens, pelo Sistema de Oficial de Saúde do município e a
necessidade de maior atuação da equipe de saúde, de orientação e adaptação dos serviços às
necessidades de seus usuários.

Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/dis2005/maria%20de%20fatima.pdf
Nº de Classificação: 5071
NARDI, Edileuza de Fátima Rosina. Apoio social ao cuidador familiar do idoso dependente.
Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2007. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Felix de
RESUMO: O processo de envelhecimento pode resultar na dependência e necessidades de ajuda e
cuidado, cada vez mais realizados no domicílio e sob a responsabilidade da família, que, diante do
surgimento da dependência do idoso, necessita reestruturar e reorganizar seu papel, redefinindo as
responsabilidades de seus membros. A tarefa de cuidar abrange a necessidade de apoio social ao
idoso e seu cuidador, objetivando diminuir os aspectos negativos advindos do processo de cuidado,
além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cuidador e refletir positivamente nos
cuidados prestados. Esse apoio pode advir de fontes formais e informais, como grupos de ajuda
mútua, família, organizações não governamentais, religiosos, vizinhos, amigos, serviços de saúde e
de assistência social. O presente estudo objetiva compreender como se revela o apoio social formal e
informal à família do idoso dependente. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, realizado em
um município de pequeno porte da região Sul, junto a 19 cuidadores familiares primários de idosos
dependentes. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas domiciliares, utilizando um roteiro
de entrevista semi-estruturada e os dados foram analisados mediante análise de conteúdo temática.
Os sujeitos participantes do estudo foram constituídos em sua maioria de esposas e filhas, casadas,
em processo de envelhecimento, com baixa escolaridade e baixa renda familiar, residindo em
domicílios multigeracionais, cuidando de idosos dependentes há mais de 4 anos e executando, além
do cuidado, as tarefas domiciliares. O cuidar foi referido pelos participantes como sendo uma tarefa
difícil e cansativa, de muita responsabilidade, dedicação e que requer muita paciência e força de
vontade, influenciado pela obrigação, dever e retribuição relacionados com os bons momentos
vivenciados junto ao idoso. Quanto aos tipos de cuidado executados pelos cuidadores, houve
predominância das atividades relacionadas à incapacidade funcional do idoso, sendo mais freqüente
aquelas ligadas à manutenção da vida – alimentação, banho, mobilização e transporte do idoso – e
relacionadas à reparação, como oferecer medicação. As maiores dificuldades apresentadas pelos
cuidadores eram as que demandavam esforço físico, como o banho e a mobilização do idoso,
influenciadas pela falta de adequação no ambiente domiciliar, porém seis cuidadores referiram não
necessitar de ajuda ou apoio para realizar o cuidado. No tocante ao apoio social, o mesmo foi
percebido em diferentes intensidades advindas tanto de apoio formal quanto informal. No que se
refere ao apoio social informal, foram indicados familiares, grupos da comunidade, vizinhos e amigos;
no entanto, a figura dos filhos foi a mais relatada. Como apoio social formal, os cuidadores referiram
as unidades básicas de saúde, os membros das equipes do PSF, o serviço de fisioterapia e
fonoaudiologia municipal, o serviço de assistência social e o pronto atendimento municipal. A figura
dos ACS, enquanto representante da assistência formal à Saúde, foi a mais relatada, observada pelo
maior vínculo com a família. Dentre as necessidades referidas para o cuidar, predominou a carência
financeira e de orientação para o cuidado. Considerando que os cuidadores se encontravam em
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processo de envelhecimento, que cuidar gerava sobrecarga física, emocional e financeira, e que o
cuidador demanda informações e orientações para o processo de cuidar, verificou-se que tanto o
apoio social informal quanto o formal às famílias se mostraram deficitários. Portanto, seria de
fundamental importância ao sistema de cuidado a formação de uma rede de apoio integrando
sistemas formais e informais, visando à promoção, prevenção e recuperação da saúde do idoso,
cuidador e família.
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ROSA, Maria Tereza Scramin. Vivências de mulheres submetidas à braquiterapia: compreensão
existencial. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2007. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SALES, Catarina Aparecida
RESUMO: Neste estudo, busquei compreender as vivências de mulheres portadoras de câncer
uterino em dois momentos distintos, antes e após se submeterem à braquiterapia. A fenomenologia
existencial de Martin Heidegger possibilitou a apreensão dos momentos vividos por esses seres.
Foram entrevistadas oito mulheres, sendo 5 antes da braquiterapia e as demais após realizarem o
procedimento. Os depoimentos coletados antes do tratamento aconteceram em hospital
especializado em câncer localizado na região norte do Paraná. Após a braquiterapia os depoimentos
foram coletados no domicílio das depoentes, obedecendo a um período que não ultrapassou seis
meses da data do término do tratamento. As entrevistas ocorreram após a aprovação desse estudo
pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade
Estadual de Maringá. Em cada situação específica utilizei diferentes questões norteadoras: “O que
você sente antes de vivenciar a braquiterapia”? e “O que você sentiu ao vivenciar a braquiterapia?”
Na interpretação da linguagem das depoentes, antes da realização da braquiterapia, os sentimentos
suscitados foram: O ser-com-o outro inautêntico no convívio do hospital e a solidão, angústia ante o
desconhecimento, religiosidade: o caminho da esperança. Nos discursos, após o tratamento, as
mulheres enfatizaram: a temporalidade da vivência com o tratamento e, a esperança que o
tratamento traga-lhes a cura. Durante a minha trajetória com as mulheres, procurei desvelar, por meio
de sua fala, dos gestos e algumas vezes do silêncio, como esse tratamento descortinou-se diante
delas. Nessa perspectiva, novas possibilidades se mostraram como importantes questões
relacionadas ao cuidado. Educar os profissionais de enfermagem que atuam na braquiterapia para o
esclarecimento dos pacientes quanto ao medo exagerado do desconhecido é importante, a fim de
oferecer assistência de maneira mais tranqüila, evitando a angústia e o temor que induzem ao
sofrimento desnecessário. A enfermagem, como profissão do cuidado, precisa permitir que as
pessoas expressem as suas necessidades, que explicitem suas ansiedades. A partir desse processo
haverá a abertura para o cuidado autêntico. O cuidado pode se manifestar de maneiras simples por
meio do diálogo, do compartilhamento de pensamentos, do olhar atento. Para tanto, é importante
entrar no mundo dessas mulheres, permanecer por mais tempo a seu lado e escutar com
envolvimento suas experiências.

Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/dis2005/Maria%20Teresa%20Scramin%20Rosa%20.doc-.pdf
Nº de Classificação: 5073
ALMEIDA, Crysthianne Cônsolo de. Prevalência de aleitamento materno antes e após
implantação de um programa de redução de morbimortalidade infantil. Maringá. Universidade
Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 71 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: A avaliação dos serviços de saúde é componente do planejamento para o gerenciamento
das ações e tomada de decisões em direção a reformulação e estabelecimento de novas práticas
sanitárias que contribuam para a melhoria de indicadores de saúde e de atenção aos usuários. Este
estudo objetivou avaliar o impacto do Programa de Redução de Morbimortalidade Infantil “Programa
Cegonha Feliz (PCF)” implantado no município de Campo Mourão – PR, em 1996. Foram
entrevistadas 197 mães, residentes no município, com pelo menos um filho na idade entre um e nove
anos e outro entre 10 e 14 anos, nascidos, respectivamente, antes e após a implantação do
programa. Frente à ausência de informações sobre o PCF, procurou-se, como estratégia
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metodológica, descrever e comparar as características sociodemográficas das mães no ciclo
gravídico-puerperal de cada filho; comparar a duração do aleitamento materno; estimar a prevalência
de aleitamento relacionando seus fatores no sexto mês de vida das crianças e identificar a cobertura
das ações do programa na promoção do aleitamento entre os nascidos após a sua implantação. Em
relação à prevalência do aleitamento materno exclusivo foi observada redução de 15,7% para 12,2%
das taxas de abandono no primeiro mês de vida da criança e aumento da prevalência aos quatro
(16,2% para 26,9%.) e aos seis meses (34% para 36,5%). Percebeu-se que as atividades do PCF
foram enfocadas principalmente após o nascimento, com a entrega dos kits e cartilhas de orientações
para o cuidado com o bebê. Este estudo evidenciou pouco impacto do PCF na prevalência do
aleitamento materno exclusivo nos nascidos após a implantação do programa. Notou-se também que
o programa desenvolveu ações de forma não-sistematizadas, apesar de reconhecidas pela mãe.
Além disso, este estudo apresentou a necessidade de parcerias com outros programas/órgãos para
se atingir as metas; a importância das orientações de aleitamento materno no pré-natal e a
dificuldade de acessibilidade por parte das mães para participar das reuniões. Sugere-se que outros
estudos avaliativos sejam realizados com freqüência, para o planejamento das ações e condutas,
avaliando desde sua estrutura, o processo e os resultados para que o programa tenha contribuições
mais específicas relacionadas à saúde da mulher e da criança.

Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/dis2005/dissert_crysthianne.pdf
Nº de Classificação: 5074
CUNHA, Patricia Julimeire. As relações interpessoais nas ações de cuidar em ambiente
tecnológico hospitalar. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2007. [164] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: O objetivo do estudo foi compreender como se estabelecem as relações interpessoais nas
ações de cuidar em ambiente tecnológico hospitalar. Para desenvolver este estudo, a metodologia
escolhida foi qualitativa através do método fenomenológico. A teoria humanística de Paterson e
Zderad (1979) que ofereceu suporte teórico ao estudo considera as relações inter-humanas que se
estabelecem no ato de cuidar como um diálogo vivo preocupa-se com o potencial humano e salienta
conceitos que permitem um olhar ao cuidado como: encontro, relação, presença, chamado e
resposta, objetos, tempo e espaço A instituição desse estudo é referência na saúde infantil, pois
recebe crianças transferidas de todos os estados do Brasil com patologias complexas que exigem
alta tecnologia para diagnóstico e tratamento da criança. Nessa instituição, escolheu-se a Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) Cardíaca, para a efetivação da entrevista semi-estruturada com
10 profissionais da equipe de saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
instituição envolvida. Para a compreensão do apreendido foi utilizada a análise fenomenológica
proposta por Giorgi (1985) A análise compreensiva fenomenológica permitiu a apreensão de onze
Unidades de Significado: 1. Atitude humanística para efetivar o cuidado: a percepção da equipe de
saúde; 2. A humanização do cuidado como proximidade, toque, olhar; 3. Estabelecendo as relações
interpessoais entre os membros da equipe de saúde: repercussões nas ações de cuidado à criança;
4. Comunicação como forma de conhecer a si e ao outro na equipe; 5. O poder instituído nas
relações inter-humanas entre os membros da equipe de saúde; 6. A con-vivência do profissional e
família no ambiente tecnológico hospitalar; 7. O sentido da presença da família na recuperação da
criança; 8. Preparo da família para a permanência ao lado da criança durante a hospitalização; 9. A
precisão técnica necessária para o cuidado, tendo como norteador a complexidade do estado de
saúde da criança; 10. O ambiente tecnológico hospitalar com suas peculiaridades para efetivar as
ações de cuidar; 11. Aprimoramento da perspectiva humana e espiritual da equipe para o cuidar. Os
resultados mostram que o cuidado humano pode ser alcançado em um ambiente tecnológico
hospitalar sem romper com as necessárias tecnologias. Tornar o ambiente tecnológico hospitalar da
UTIP Cardíaca em ambiente de interação, humanização, trocas intersubjetivas e estabelecer a
relação dialógica pressupõe ultrapassar barreiras, abrir caminhos que possam direcionar as
mudanças necessárias para a prática do cuidado solidário e resultar em ações benéficas e eficazes à
criança, sua família e equipe. Assim, faz-se necessário que, sendo complexo por exigência da
situação vivida, seja muito mais um ambiente onde acontecem relações dialógicas de sentimentos,
pensamentos e atitudes humanas, do que um local de desempenho simples de tarefas. A
aplicabilidade de conceitos humanísticos em ambientes complexos e de grande aparato tecnológico
como a UTIP Cardíaca modifica seres e fazeres com vistas à construção de vínculos afetivos e de
responsabilização sobre as ações que resultem em bem-estar dos envolvidos no sentido existencial e
melhoria das práticas de saúde.
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Acesso ao texto integral: http://hdl.handle.net/1884/8856
Nº de Classificação: 5075
MATHIAS, Jania Jacson dos Santos. Cuidado transpessoal de enfermagem ao familiar cuidador
da criança com neoplasia: um marco referencial. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor
de Ciências da Saúde, 2007. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: O objetivo deste estudo foi estabelecer um marco referencial de cuidado de enfermagem
ao familiar cuidador da criança com neoplasia, tendo como base o desenvolvimento teórico de
Watson (2004). Em decorrência da complexidade do tema, trata-se de uma pesquisa qualitativa com
abordagem descritiva exploratória. A amostra foi composta por cinco profissionais de enfermagem
que atuam em um centro hematológico da cidade de Curitiba – PR, bem como por dez familiares
cuidadores de crianças com neoplasia que, durante a realização deste trabalho, acompanhavam seus
filhos em tratamento no centro supracitado. A coleta de dados foi realizada por meio de duas
entrevistas com questões semi-estruturadas, com abordagens distintas, sendo uma direcionada ao
profissional de enfermagem e outra ao familiar cuidador da criança com neoplasia. Após a obtenção
dos dados procedeu-se à análise, segundo a proposta da análise da enunciação e, assim, foi possível
compreender de que forma o profissional de enfermagem transita entre o seu próprio “self” repleto de
questionamentos e insatisfações e o reconhecimento do familiar cuidador como um ser que
igualmente se encontra confuso, perturbado, angustiado por vivenciar situações de profundo
sofrimento. Evidenciou-se que, para o familiar, o cuidado de enfermagem é visto como essencial, pois
na situação experenciada sente-se fragilizado, desprotegido e exposto a novos desafios e
desconhecidas vivências. Dessa forma, o apreendido aponta para a necessidade de uma profunda
reflexão que abranja aspectos relacionados ao ensino, em todos os níveis da profissão de
enfermagem, como forma de despertar os profissionais para a necessidade de novos construtos no
sentido de buscar além do próprio amadurecimento, a construção de conhecimentos próprios da
enfermagem. Esse caminhar possibilitou o entendimento de que as ações voltadas ao objetivo e
científico precisam ser aliadas ao cuidado expressivo de forma a assumirem um diferente postura
diante do familiar cuidador. O aprofundamento das questões apontadas demonstrou também a
existência de um grande desafio que proporcione uma profunda transformação das instituições de
saúde para que sejam criadas condições adequadas ao desenvolvimento do cuidado transpessoal de
enfermagem. Demonstra igualmente a premência de se olhar para o profissional como um ser que
também necessita estar cuidado para cuidar e, ainda aponta a necessidade de que se intensifiquem
as pesquisas como forma de ampliar os conhecimentos que embasam o cuidado de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://hdl.handle.net/1884/8460
Nº de Classificação: 5076
KUZNIER, Tatiane Prette. O significado do envelhecimento e do cuidado para o idoso
hospitalizado e as possibilidades do cuidado de si. Curitiba. Universidade Federal do Paraná.
Setor de Ciências da Saúde, 2007. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo conduzir processo de
convergência, cuidado cultural-investigação junto aos idosos hospitalizados de modo a criar
condições favoráveis ao cuidado de si. Os participantes foram dez idosos, que se encontravam
internados numa policlínica de um hospital universitário de grande porte de Curitiba - PR. A coleta de
dados ocorreu no período de agosto a outubro de 2006. A pesquisa foi aportada no referencial
metodológico proposto por Trentini & Paim (1999; 2004), concernente à Pesquisa ConvergenteAssistencial (PCA) e o Modelo de Cuidado Cultural proposto por Leininger. As informações foram
coletadas por meio de entrevistas realizadas junto aos idosos, leituras dos seus respectivos
prontuários e observações advindas dos comportamentos dos mesmos. As entrevistas foram
compostas por questões abertas, sendo posteriormente analisadas pela técnica do Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC), indicada por Lefèvre & Lefèvre (2003). Cada questão deu origem a uma ou
mais idéias centrais: Questão 1 - Qual o significado do envelhecimento para o sr(a)? Idéia Central A:
O envelhecimento é um ciclo natural da vida; Idéia Central B: É triste, porque se perde o “pique” e a
saúde. Questão 2 - O que significa se cuidar? Idéia central A: Significa cuidar bem da saúde e ter

61
paz; Idéia central B: Cuidar da alimentação, do sono. Questão 3 - Quem cuida do sr.(a)? Idéia
Central: Minha família e Deus. Questão 4 - Como o sr.(a) se cuida? Idéia Central A: Cuidando da
minha saúde; Idéia Central B: Distraindo a mente. Questão 5 - O que é doença? Idéia Central: É a
pior coisa que existe, é um atraso de vida, que tira o ânimo, é muito triste. Questão 6 - O sr.(a) realiza
algum hábito que considera maléfico, não “faz bem” a sua saúde? Idéia Central: Sim. Fumo; às vezes
como o que não posso comer. Questão 7 - Quais os cuidados que você realiza quando não está
doente? Idéia Central A: Me alimento bem, durmo bem, não faço serviço pesado; Idéia Central B:
Quando não tô doente, tenho muito mais alegria. Idéia Central C: Não me cuidava muito quando não
estava doente; Questão 8 - Quais os cuidados que você realiza quando está doente? Idéia Central:
Sigo as normas das enfermeiras e médicos e peço a Deus que me sare. Questão 9 - Como irá se
cuidar após receber alta? Idéia Central A: Vou cuidar da minha aparência, alimentação, ficando perto
dos filhos, netos e amigos; Idéia Central B: Vou tentar não fumar mais. Foram realizadas ações de
cuidados de enfermagem, utilizando como subsídio teórico o nível 4 do Modelo do Sol Nascente,
proposto por Leininger (1991), que compreende as decisões e ações de cuidado de preservação e/ou
manutenção, acomodação e/ou negociação e repadronização/ou reestruturação do cuidado cultural.

Acesso ao texto integral: http://hdl.handle.net/1884/10647
Nº de Classificação: 5077
PASCHOALICK, Rosele Ciccone. Saúde sexual e reprodutiva: representações e práticas do
adolescente masculino, sob a ótica da enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor
de Ciências da Saúde, 2007. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: Esta investigação tem como foco de interesse a saúde do adolescente masculino. Na
última década houve um crescente consenso em torno da necessidade de incluir os homens jovens
de uma forma mais adequada nas iniciativas voltadas para a saúde sexual e reprodutiva.
Documentos recomendam que tanto as políticas públicas quanto as formas de intervenção adotadas
pelos profissionais sejam revistas, considerando a masculinidade e as maneiras de levar os homens
a refletir acerca de seus comportamentos sexuais e práticas sociais, bem como, sobre a sua
responsabilidade em todas as áreas relativas à formação da família e à reprodução humana. Este
estudo teve como objetivo: Conhecer as representações e as práticas sexuais e reprodutivas, no
âmbito da saúde, entre adolescentes masculinos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. A abordagem foi
qualitativa tendo sido realizadas sete entrevistas em profundidade com adolescentes do sexo
masculino, entre 16 e 17 anos idade. Apoiada no referencial metodológico das Representações
Sociais foi possível a identificação das seguintes categorias: REPRESENTAÇÃO DA
MASCULINIDADE, com as subcategorias - Responsabilidade como característica do homem e
Masculinidades: deslocamentos e permanências; A MASCULINIDADE NA VIVÊNCIA DA
SEXUALIDADE, com as subcategorias – Masculinidade hegemônica versus afetividade e prudência e
Masculinidade e a saúde sexual e reprodutiva. Ao propor este campo de investigação, busquei refletir
sobre a masculinidade como uma construção de gênero, tratando de afastar a idéia de homem
genérico, e de aproximar a idéia de contexto de produção de masculinidades, considerando as
matrizes culturais e históricas dos sujeitos. Foi possível verificar entre os sujeitos, a permanência de
alguns dos elementos que configuram a masculinidade hegemônica, incorporando e legitimando o
patriarcado, e garantindo a posição dominante dos homens especialmente na família. Entretanto, a
hegemonia se estabelece e permanece enquanto existir correspondência entre os padrões culturais e
o poder econômico e institucional, neste caso a família, a escola, a mídia, entre outros. Na medida
em que as condições de defesa do patriarcado mudam, as bases para a dominação vão
gradualmente sendo destruídas, observando-se o que chamei de deslocamento de mecanismos
identitários. O termo responsabilidade norteou a construção da representação de masculinidade entre
os sujeitos. Para eles ser homem é ser responsável e é agir com responsabilidade em várias esferas
da vida. No campo da saúde reprodutiva, eles consideram que é necessário ter consciência de seus
atos, é necessário utilizar o preservativo em todas as relações sexuais. Não há necessidade de sair
“transando com todas” para demonstrar sua masculinidade e é preciso gostar da parceira, ainda que
não seja “aquela” com quem vai ficar para o resto da vida. Assim, prudentes, comedidos e
responsáveis é que os sujeitos deste estudo se representaram. Considerando que as políticas
públicas têm buscado introduzir a temática da saúde sexual e reprodutiva nas escolas, vinculando os
serviços de saúde a instituições de ensino, entendo ser adequado e desejável que se processe uma
verdadeira migração de enfermeiros para dentro do ambiente escolar, aproximando este profissional
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de seu público e contribuindo para que a promoção da saúde dos jovens nas escolas possa se
efetivar em bases mais sistemáticas e regulares.

Acesso ao texto integral: http://hdl.handle.net/1884/8857
Nº de Classificação: 5078
ARRUDA, Mariluza Waltrick. Triagem clínica de doadores de sangue: espaço de cuidar e educar.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [149] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Trata-se de um estudo realizado em um hemocentro do Estado de Santa Catarina, no qual
abordamos o tema Triagem Clínica de Doadores de Sangue, a partir de algumas inquietações
pessoais referentes a esta prática profissional. Teve como objetivo geral: conhecer o processo da
triagem clínica deste hemocentro, a partir da percepção dos doadores e enfermeiras triagistas, a fim
de refletir acerca da triagem clínica como um espaço de cuidado e educação para a doação de
sangue. Optamos por uma pesquisa qualitativa, utilizando para coleta de dados a entrevista semiestruturada aplicada a dez doadores e seis enfermeiras triagistas. Para análise dos dados, utilizamos
a Análise de Conteúdo de Bardin, a partir da qual surgiram as seguintes categorias analíticas: Doação de sangue como um ato de solidariedade; - O significado da triagem clínica de doadores de
sangue; - Facilidades, dificuldades e alternativas para o processo de cuidar e educar o doador de
sangue. Os dados apontam que os doadores e enfermeiras percebem que a triagem clínica é
importante etapa para o processo da doação, a qual assegura a qualidade do sangue para o receptor
e visa a proteção do doador. Os doadores sentem-se cuidados e educados pelas enfermeiras. As
enfermeiras afirmam que o processo de cuidar e educar o doador já acontece, porém não de um
modo integral e equânime, atribuindo a vários fatores colocados na categoria das dificuldades;
referem serem necessários momentos de reflexão para repensar a prática da triagem clínica, pois
salientam que esta caracteriza-se em uma consulta de enfermagem e não é percebida como tal e que
realmente deve ser um momento de cuidar e educar o doador. Atualmente a educação ao doador
acontece aos moldes de uma educação tradicional. A triagem clínica enquanto uma consulta de
enfermagem é realizada apenas com caráter investigativo, porém deve favorecer a interação doador
e enfermeira, propiciar a relação dialógica horizontal com acolhimento, escuta sensível e respeito,
deste modo possibilitando o cuidado e educação em saúde aos moldes de uma educação
problematizadora, onde haja troca de saberes e crescimento mútuo, valorizando sempre o doador
enquanto “ser humano” e não como “repositor de sangue”. É necessário um trabalho perseverante,
sensibilizando todos os profissionais para possibilitar esta mudança, a qual repercutirá na
conscientização dos doadores de sangue como protagonistas do processo, bem como a importância
da doação como ato de solidariedade e cidadania.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=66259
Nº de Classificação: 5079
AZAMBUJA, Eliana Pinho de. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo
sobre as relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [276] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa realizado com dois objetivos: primeiro
compreender, partindo das crenças, dos valores e das percepções verbalizados pelos trabalhadores
de enfermagem, que ações desenvolvidas por eles potencializam a sua saúde ou o seu desgaste; e,
segundo, identificar as possibilidades (ou impossibilidades) de expressão da subjetividade dos
trabalhadores da enfermagem, bem como as ações que se aproximam da produção da saúde ou que
são potencializadoras do desgaste, por meio da observação das suas ações no âmbito institucional e
organizacional. Foi realizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de adulto de dois hospitais, um
público e um filantrópico, situados num município do extremo sul do Brasil. Para a coleta de dados,
utilizou-se a observação da objetividade do trabalho e entrevistas semi-estruturadas com 22
profissionais de enfermagem. O estudo foi realizado sob o olhar do Materialismo Histórico e Dialético,
considerando os sujeitos trabalhadores em sua dimensão histórico-social, inseridos em um contexto
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cultural e ideológico, permeado e estruturado por relações sociais e de produção. Os dados obtidos
foram analisados com base na análise de conteúdo de Bardin, através da técnica de análise temática
e agrupados em três grandes eixos temáticos: as instituições, as unidades e os sujeitos estudados; o
cenário imediato do trabalho da enfermagem e suas implicações na produção da saúde e do
desgaste dos trabalhadores; e os múltiplos sujeitos e as múltiplas dimensões do sujeito. Estes três
grandes eixos articularam os conteúdos entendidos como mais significativos na produção da saúde e
do desgaste do trabalhador. O estudo possibilitou apreender que determinadas situações,
vivenciadas no trabalho, podem potencializar a produção do desgaste para determinado trabalhador e
não ocorrer o mesmo para outro, corroborando a idéia de que a produção da saúde inclui uma
dimensão subjetiva e que a vivência de diferentes situações por diferentes sujeitos é permeada pela
dialética própria da vida. Entre as situações apresentadas como produzindo desgaste estão: o
modelo de gestão com características centralizadoras; a falta de materiais, equipamentos e pessoal;
ações educativas insuficientes; a proximidade do trabalho da enfermagem em UTIs com a morte de
jovens e crianças; os conflitos no trabalho; e o uso de equipamentos obsoletos. Como
potencializadoras da produção da saúde, apareceram como significativas: a satisfação do trabalhador
com o trabalho que exerce; a preservação de momentos de relaxamento e confraternização no
âmbito do trabalho, e na vida pessoal e da equipe; o reconhecimento da utilidade social do trabalho
exercido, materializada na visualização da melhora do sujeito cuidado, bem como na essência do
cuidado em saúde que envolve uma relação entre sujeitos; a possibilidade de exercer autonomia no
trabalho; e a participação no processo de trabalho. Fica evidenciado que a subjetividade do
trabalhador, posta na organização do trabalho, pode intervir na objetividade do mesmo,
potencializando a produção da saúde ou o desgaste.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=66246
Nº de Classificação: 5080
GIARETTA, Andréia Gonçalves. Família, pessoa com síndrome de Down e nutricionista: resignificando o ato de comer. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. [238] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GHIORZI, Angela da Rosa
RESUMO: Este estudo buscou construir junto com algumas famílias com pessoas com Síndrome de
Down (SD) uma sistematização metodológica de educação nutricional no processo de re-significação
do ato de comer dessas famílias que foi identificado e compreendido durante a prática de cuidado
nutricional, despertando para a importância da autonomia e da independência relativa na escolha
alimentar de seus integrantes. Os postulados do Interacionismo Simbólico guiaram esta pesquisa,
estabelecendo o processo de construção-desconstrução-reconstrução da realidade encontrada. Teve
como metodologia, os preceitos da pesquisa qualitativa-participante que se interligaram com os
instrumentos metodológicos da escuta e da observação sensível, além das atividades lúdicas. Esta
pesquisa envolveu onze visitas domiciliares a cada uma das cinco famílias com pessoas com SD,
durante um período de sete meses. Os resultados foram expressos por análise qualitativa. 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. Parte da compreensão
até então divulgada sobre a SD, revisitando o arcabouço teórico e chega a uma compreensão sobre o
significado do ato de comer que integra razão e emoção, imaginário e rede simbólica, onde o verbal e
o não-verbal se complementaram. Categoriza elementos de interação entre o social e o individual na
construção do significado do ato de comer, tais como: rotina e mídia: do social para o individual e
vive-versa, o estigma de ser “diferente” e a permissividade alimentar, símbolos significantes do ato de
comer para as famílias e evidenciando a sistematização metodológica de educação nutricional.
Conclui que a família tem um papel fundamental como educadora nutricional para seus membros,
como transmissora do primeiro significado do ato de comer, a partir de sua construção social e
cultural. Evidencia que as pessoas com SD, repetem comportamentos alimentares idênticos aos de
seus pais e, que estar com alteração de peso não é uma característica estigmatizante da SD. A
predisposição genética para a obesidade nas pessoas com SD pode ser combatida pela
compreensão mais ampla sobre o significado do ato de comer. Comprova a ação do tempo
espiralesco no contexto familiar, determinando um ritmo familiar de interação entre o interno de cada
pessoa e o seu entorno, presente no seu quotidiano. Um ritmo familiar que torna a prática da
autonomia e da independência relativa das pessoas com SD na escolha de seus alimentos, uma
realidade. Mostra que, estando a nutricionista no ambiente simbólico das famílias, ela pode contribuir
com a re-significação do ato de comer, envolvendo todos os seus integrantes. A sistematização

64
metodológica de educação nutricional deve ser específica às particularidades e necessidades de
cada família.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=66256
Nº de Classificação: 5081
RIBEIRO, Janaina Mery. Cuidado: experiência de um processo interativo-educativo com a equipe de
enfermagem neonatal, fundamentado no interacionismo simbólico. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINI, Jussara Gue
RESUMO: Esta prática assistencial teve como objetivo desenvolver um processo educativo, com a
equipe de enfermagem neonatal, focalizando o significado de cuidado nas interações estabelecidas
com o recém-nascido e família, utilizando como base teórica o Interacionismo Simbólico. Foi realizada
na unidade de neonatologia do Hospital Universitário de Santa Catarina. Os sujeitos deste estudo
foram os integrantes da equipe de enfermagem que se sentiram motivados a refletir sobre o
significado do cuidado a partir das interações que estabelecem cotidianamente no ambiente neonatal.
O caminho metodológico foi guiado pelo Interacionismo Simbólico a partir dos princípios
metodológicos criados por Blumer. Foram desenvolvidos dezoito encontros, visando proporcionar a
equipe a oportunidade de compartilhar pela linguagem (comunicação verbal (gesto vocal) e nãoverbal (gesto)) suas idéias, experiências e significados, surgidos de uma interação social, para refletir,
através de um processo de interpretação consciente, sobre a sua realidade. É pelo processo
interpretativo durante a interação que esses significados são manipulados e modificados, sendo
usados pela pessoa para lidar com as coisas que ela encontra no seu cotidiano para dessa forma
compreendê-lo e transformá-lo. A avaliação foi formativa, acontecendo ao final de cada oficina. Para
a análise dos dados coletados nos encontros utilizou-se a metodologia da análise temática, conforme
Minayo. A partir da análise dos dados três temas empíricos surgiram: a interação educativa; o
significado do cuidado, o cuidado ao recém-nascido e família. O que se concluiu foi que a educação
da equipe de enfermagem precisa ser desenvolvida na perspectiva da interação educativa, buscando
responder as necessidades de aprendizagem pela reflexão do que ocorre no interior da própria
equipe e que a mesma só se efetivará pela comunicação significativa, envolvendo a compreensão
dos significados comuns ao grupo, levantada no processo da experiência e da atividade social.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91862
Nº de Classificação: 5082
MAGALHÃES, Zídia Rocha. Avaliação da aprendizagem na prática da tutoria de educação a
distância: a experiência na formação pedagógica de enfermeira(o)s. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 184 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: A necessidade de formar enfermeira(o)s professores para qualificar trabalhadores do setor
de saúde levou a criação de um curso de Educação a Distância (EAD), para desenvolver formação
pedagógica que contemplasse a articulação entre a Educação e a Saúde. Para isso precisou de tutor,
um docente crítico, criativo e reflexivo para lidar com a forma individualizada de aprendizagem de
aluno que ele não via e com competência para sentir, perceber, reconhecer e avaliar o avanço do
aluno. A literatura da Enfermagem sobre a tutoria na EAD revelou-se escassa nas fontes consultadas.
Por isto é necessária uma produção científica, que, relacionada com a avaliação sistemática dos
processos de tutoria nos cursos de EAD, leve à compreensão de como o tutor organiza seus tempo e
material e como estabelece uma relação dialógica nessa situação. O estudo irá contribuir para a
análise de propostas, ampliar subsídios para a definição das política e avaliação em outros cursos da
mesma natureza. A pesquisa objetivou compreender a prática da avaliação da aprendizagem pela
tutoria de um Curso de Especialização em Enfermagem na modalidade EAD. Trata-se de estudo de
abordagem qualitativa, realizado com tutoras, integrantes dos Núcleos de Apoio do Docente – NADs–
do Estado de Minas Gerais que desenvolveram a formação de enfermeiros docentes no âmbito do
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Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE – do Ministério da
Saúde, sob a coordenação da ENSP/FIOCRUZ e que se enquadraram nos critérios para inclusão na
pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, a partir de um roteiro semi-estruturado.
Essas entrevistas foram gravadas e transcritas para análise de seu conteúdo (Bardin, 2004). A partir
das entrevistas, foram estabelecidas seis categorias: desvelando a concepção de educação na EAD;
questionando a avaliação; compreendendo a aprendizagem do aluno e o significado de avaliação da
aprendizagem; buscando diferentes formas de realizar avaliação de aprendizagem e tornando-se
tutora, que foram, detalhadamente analisadas. O trabalho concluiu que a metodologia aplicada
possibilitou a compreensão do processo avaliativo e a identificação de suas potencialidades na EAD.
O estudo registrou que, nessa modalidade, a avaliação da aprendizagem requer novas posturas tanto
por parte do professor quanto do aluno, além do fato de precisar a avaliação ser compreendida como
uma estratégia de acompanhamento da aprendizagem, o que requererá do tutor uma postura atenta
e vigilante, que ofereça ao aluno constantes retro-alimentações sobre seu desempenho. A pesquisa
encerra-se com recomendações sobre atitudes mentais do tutor em relação ao EAD.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91880
Nº de Classificação: 5083
BRODERSEN, Gladys. Participação e controle social: concepções teóricas na saúde. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 138 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
WENDHAUSEN, Águeda Lenita Pereira
RESUMO: A participação e controle social na saúde constitui um tema de interesse, pois por meio de
seu estudo é possível o entendimento de como o mesmo é aplicado no cotidiano dos trabalhadores
de saúde rumo à construção do Sistema Único de Saúde. Este estudo objetivou refletir sobre as
concepções de participação e controle social evidenciadas na produção científica de estudiosos da
área da saúde no período compreendido entre 1985 e 2005. A coleta de dados se deu a partir da
busca bibliográfica de artigos cujos textos continham as seguintes palavras chave: participação
social; movimentos sociais; controle social. Para a interpretação dos dados foi utilizado o método de
Análise Temática de Conteúdo. Este método é operacionalmente desdobrado em três etapas: Préanálise; Exploração do material e Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Para discussão
dos dados construímos três categorias: a primeira categoria Concepções e conceitos de participação
e controle social a qual tem três subcategorias: Conselhos/espaço institucional, formas de
interlocução e solidariedade/voluntariado. A segunda categoria Funcionamento dos Tipos e formas de
uso da participação e controle social esta subdividida em três sub-categorias: Serviços de saúde,
Situações de agravo a saúde e Associativismo. E a terceira categoria Finalidade/Motivação para a
ação da participação e controle social apresenta a participação e controle social sob dois enfoques
reflexivos: O de mobilização popular, e a Vinculação aos serviços de saúde como reforço para
atuação da equipe. Em relação a primeira categoria podemos afirmar que várias concepções relativas
ao conceito participação e controle social permeiam as experiências vividas atualmente em nosso
país. O que parece claro é que a criação deste novo espaço político ampliou as possibilidades de
participação de atores sociais coletivos nas decisões e no controle das ações do Estado. Porém não
se revelou capaz de romper com o modelo restritivo dos processos de representação no debate das
questões públicas, ainda que estes novos espaços sejam, efetivamente, mais inclusivos. Em relação
à segunda categoria evidenciada neste estudo, denominada Funcionamento dos Tipos e Formas de
uso da Participação e controle social, encontramos a participação fortemente ligada a duas
possibilidades, de um lado como legitimação da política do Estado, de outro faculta a interferência e
modificação desta política em prol dos interesses da sociedade civil em busca da cidadania. A última
categoria analisada Finalidade/Motivação para a ação da participação e controle social, mostra a
maneira pelas quais os autores vêm descrevendo em suas publicações como percebem o cotidiano
de suas ações a participação e controle social. Em determinadas situações conferem a participação e
controle social o status de mobilização popular ou a vinculação aos serviços de saúde. Finalizando
compreender como os conceitos de participação e controle social vêm sendo tratados na produção
teórica na saúde, nos aproxima de respostas que inviabilizem pensar a formulação de políticas
públicas e a tomada de decisões sobre a aplicação de recursos públicos sem envolver usuários dos
serviços e demais interessados no tema. Estas respostas apontam caminhos para que as decisões
sejam mais democráticas em saúde no nosso país. Além disso, é um espaço em que o sujeito
político, só existe por uma contestação à lógica da ordem, à definição prévia de identidades e papéis
sociais.

66
Acesso ao texto integral: http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0553.pdf
Nº de Classificação: 5084
ANDRADE, Selma Regina de. Saúde dos maricultores e atenção básica à saúde: uma análise sob
o enfoque da teoria da reprodução social. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. [242] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BLANK, Vera Lúcia Guimarães
RESUMO: O tema desta tese trata das interações entre usuários trabalhadores e o sistema público
de saúde. A delimitação do tema focalizou um grupo populacional específico - os trabalhadores da
maricultura do norte da Ilha de Santa Catarina, em vista de sua importância sócio-cultural e
econômica no município, considerando o processo de vida e trabalho e as possíveis repercussões no
processo saúde-enfermidade. Definiu-se o bairro de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, local
de residência e de trabalho dos maricultores, onde se localiza o Centro de Saúde, sede daquele
distrito sanitário. A Política de Saúde do Trabalhador, vigente no país, delimitou o contexto da análise
das interações entre os trabalhadores produtores da maricultura e o sistema público de saúde.
Adotou-se o referencial teórico da Reprodução Social e o referencial metodológico de Sistema de
Matrizes de Dados, ambos descritos por Juan Samaja, filósofo e pesquisador no campo da
metodologia e da psicogênese do conhecimento. A Teoria da Reprodução Social mostrou-se útil para
explicar os distintos níveis de integração e distintas interfaces hierárquicas que compõem as
totalidades individuais e coletivas, compreendidas nas dimensões biocomunal, comunal-cultural,
político-estatal e societal, contribuindo para ampliar a compreensão dos fenômenos envolvidos no
campo da saúde-enfermidade-atenção e na interação entre usuários e sistema de saúde. Esta
pesquisa guiou-se pelas estratégias exploratória e descritivo-analítica para tratamento e análise dos
dados, com o foco nos distintos componentes do sistema de matrizes, utilizando as técnicas de
análise de conteúdo e de estatística descritiva, com o apoio mecânico do programa de informática
ATLAS.ti. Caracterizou-se o processo de trabalho (objeto, ambiente, organização do trabalho,
instrumentos e produto) do grupo de maricultores, identificando riscos à saúde e a possibilidade de
uso dos serviços públicos de saúde. Caracterizou-se, também, o processo de reprodução social e
saúde dos trabalhadores maricultores, bem como os componentes formulativo e operativo da
dimensão estatal do setor saúde. A análise das interações entre os usuários maricultores e o serviço
de saúde, no contexto da Política de Saúde do Trabalhador permitiram corroborar as proposições
feitas, quais sejam, a de que o trabalhador maricultor interage com o sistema de saúde somente no
plano biológico-curativo, no sentido da solução de algum problema instalado; a de que o componente
operativo do nível estatal (Centro de Saúde de Santo Antônio de Lisboa e os profissionais da Equipe
Saúde da Família daquela unidade) encontra-se despreparado para atender a população
trabalhadora, neste caso, os maricultores, em seus processos específicos de trabalho; e, finalmente,
a Política de Saúde do Trabalhador, componente formulativo do nível estatal, não é reconhecida em
seus princípios pelos usuários dessa política, nem pelos maricultores, nem pelos profissionais da
Equipe de Saúde da Família no distrito sanitário estudado.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0565-T.pdf
Nº de Classificação: 5085
FERNANDES, Sônia Lorena Soeiro Argôllo. O quotidiano com seus limites e forças para o ser
saudável: um encontro da enfermagem com a potência para contornar a violência no dia-a-dia.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [312] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: Esta tese revela a compreensão do quotidiano, identificando os limites e as forças para o
ser saudável no dia-a-dia, e apreensão do significado da violência que se mostra no quotidiano
identificando a potência para contornar a violência na construção do ser saudável. O encontro teóricoepistemo-metodológico com a Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli permitiu olhar o que de
fato “é”, apreendendo o subjacente das aparências expressas na singularidade e profundidade do
quotidiano, pela razão sensível. Realizou-se um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do qual
participaram 44 pessoas, entre funcionários, familiares de alunos, estudantes de enfermagem e
pesquisadores vinculados a um Núcleo de Educação Infantil de Florianópolis, por meio de entrevista
e Oficinas de Criatividade e Sensibilidade, no período de julho a dezembro de 2005. Os dados foram
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agrupados em classes e ligações-chaves formando duas conjunções “O Quotidiano que se mostra
para algumas pessoas”, envolvendo o quotidiano contemporâneo; os limites e as forças do quotidiano
e “Mergulhando no quotidiano de algumas pessoas e encontrando a violência”, integrando as
violências que se mostram no quotidiano e as forças para contorná-las. O tipo, ritmo, local e com
quem se trabalha, além da satisfação e o reconhecimento deste; o lazer; a vivência da maternidade;
problemas de saúde pessoal e familiar; superação dos desafios da vida; satisfação na vida
profissional e familiar e a maneira de cuidar de si e do outro revelam a dimensão singular e estética
do quotidiano. Os limites do quotidiano são: saudade dos amigos e familiares; problemas de saúde
pessoal e familiar; dificuldades na relação familiar e profissional; falta de organização para cuidar de
si e dos outros; sobrecarga de trabalho e pressão institucional. As forças que se mostraram são:
persistência; força de vontade; fé; esperança; conhecimento da doença ou alteração de saúde
individual e familiar; redes familiares e sociais. A violência no quotidiano mostra-se com tudo e com
todos; estando em todo lugar; banalizada e relacionada ao poder; sendo enfrentada com deficiência
pela sociedade... É polimorfa e cíclica; trazendo conseqüências para a saúde. As forças para
contornar a violência revelam: entender para melhorar; evitar ler e ouvir sobre a violência; falar da
violência; o cuidado; força em Deus, fé e esperança; não reproduzir violência; ter otimismo e
determinação; amar e perdoar; família e amigos; manter a paz e cultivar a felicidade; ser otimista;
diminuir o ritmo de vida; desenvolver redes familiares e sociais. Destaca-se a importância em
mergulhar no quotidiano, considerando os limites e as forças das pessoas. Este revela micro
violências que colocam em risco o processo de viver e ser saudável. A significação da violência no
quotidiano, por si só, mostra a força das pessoas 8 para o reconhecimento, compreensão e criação
de possibilidades para contornar esta violência, tornando o quotidiano mais saudável. O
conhecimento aqui produzido poderá ser utilizado pela enfermagem e outras áreas no cuidado às
pessoas, reforçando a necessidade de criação de espaços para a reflexão sobre o seu quotidiano,
buscando sua potência que contorna limites e a construção de maneiras de viver saudável no dia-adia.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0571-T.pdf
Nº de Classificação: 5086
KOLLER, Evely Marlene Pereira. Da vulnerabilidade ao protagonismo: profissionais do sexo e
caminhoneiros frente à aids. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. [202] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Analisar a relação entre vulnerabilidade e protagonismo a partir da experiência de
profissionais do sexo e caminhoneiros frente à aids foi o objetivo deste estudo. O desenho desta
pesquisa caracteriza-se pela metodologia RARE (Rapid Assessment, Response and Evaluation), a
qual utiliza Epidemiologia, Etnografia e dados já disponíveis num determinado contexto, para
obtenção de informações importantes acerca de populações vulneráveis e de difícil acesso. Vem
sendo empregada para a obtenção de informações rápidas, onde não existam dados suficientes para
que programas, intervenções ou políticas de prevenção sejam mais eficazes para determinada
população. O total de sujeitos acessados diretamente foi de 69 indivíduos, através de diferentes
técnicas. Os temas focados foram local/condição de trabalho, acesso a serviços de saúde, gênero e
saúde. Os resultados após a triangulação de dados apontam para a existência de deficiências no
acesso dessas populações a serviços de saúde, colaborando com a manutenção da vulnerabilidade
social. A preferência de grande quantidade de caminhoneiros por relacionamentos com travestis
expõe a bissexualidade e a necessidade de maior poder de barganha no sexo protegido da parceria
fixa, bem como necessidade para os serviços de prevenção incluírem essa opção sexual como meta
de prevenção, utilizando a abordagem de gênero. O número de caminhoneiros que pretende/realiza
relações sexuais com profissionais do sexo sem proteção continua motivo de preocupação na
disseminação da epidemia HIV/AIDS; o uso de camisinha, embora relatado como freqüente e
consistente, na prática ainda se configuram como elemento distante da prática sexual cotidiana. O
consumo de álcool, rebites é freqüente entre caminhoneiros e estes se percebem sem liderança que
promova seu empoderamento. O uso do Rebites é admitido pelos caminhoneiros e empresários do
setor de transportes com uma “certa naturalidade”. Os tomadores de decisão em políticas públicas
têm consciência da problemática, todavia não promovem encontros entre os diversos serviços que
prestam assistência a essas populações, para o planejamento de políticas públicas adequadas, que
acolham, promovam saúde, atendam às próprias populações móveis em suas reivindicações e
diminuam os índices de contaminação ao HIV/aids, demais doenças infecciosas e agravos à saúde.
Os profissionais do sexo na região estão organizados através da APROSVI, que luta pelo próprio
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reconhecimento e afirmação envolvendo grande número de atores sociais além dos próprios
profissionais do sexo. Apesar de inúmeras dificuldades, o acesso a serviços de saúde pelos
profissionais do sexo está melhor do que para os caminhoneiros. O estudo recomenda que sejam
realizadas campanhas de conscientização para os profissionais do sexo, enfatizando-se o uso correto
do preservativo, a necessidade de uso incondicional e a possibilidade de empoderamento – para que
consigam negociar o uso com os clientes sem sofrerem as conseqüências da violência. A divulgação
sobre locais de distribuição gratuita de preservativos carece de maior divulgação, ao longo das
principais rodovias e nos postos de combustíveis de paradas mais freqüentados. A “quota” de
preservativos distribuída necessita ser revista. Parcerias entre serviços públicos de saúde, centros
formadores de profissionais de saúde, ONGs e demais segmentos da sociedade civil são desejadas a
fim de promover o protagonismo entre as populações vulneráveis.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0561-T.pdf
Nº de Classificação: 5087
FERNANDES, Geani Farias Machado. Qualidade de vida: representações sociais de docentes de
enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2007. [219] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: A busca pela melhoria da qualidade de vida tem se constituído um dos maiores desafios
da sociedade contemporânea nesta virada de século, marcada pelos impactos tecnológicos e
globalizantes. Neste sentido a temática qualidade de vida tem sido foco de inúmeros e crescentes
estudos em diferentes áreas do conhecimento nas últimas décadas inclusive na área da saúde e
enfermagem. O estilo de vida assumido pelas pessoas e suas relações com o trabalho determinam
fortemente o quanto o seu processo de viver se dará pleno de significado e com qualidade ou
comprometido por fatores desgastantes que provocam a doença e o sofrimento. Qualidade de Vida é
considerada uma representação social pelos elementos de subjetividade e de incorporação cultural
que contém, por outro lado existem alguns parâmetros materiais na construção desta noção, que a
tornam também passível de apreciação universal (MINAYO, 2000). Este estudo teve como objetivo
analisar as representações sociais de qualidade de vida de docentes de Enfermagem e relacioná-las
à prática docente no processo de ensinar-aprender enfermagem questionando como na sua
percepção essas representações influenciam a sua prática e/ou são influenciadas por ela. O
referencial teórico constituiu-se de teóricos que estudam o constructo qualidade de vida nas suas
diferentes concepções e da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e seus
seguidores. Através de uma pesquisa inserida numa abordagem qualitativa utilizando-se a técnica da
entrevista, procurou-se apreender as representações de 22 docentes efetivos que constituem a
população do curso estudado. Os dados oriundos das entrevistas foram analisados seguindo-se a
análise de discurso proposta por Spink (2003). Os resultados evidenciam que a representação social
de qualidade de vida para os docentes é bem-estar e felicidade e estes têm como fatores
potencializadores a vitalidade e saúde, a vida em família, a amizade, o lazer e as atividades físicas, a
autonomia, a espiritualidade. Qualidade de vida está diretamente associada à satisfação/insatisfação
com o trabalho. O trabalho docente é ao mesmo tempo fonte de qualidade de vida pelo
reconhecimento, possibilidade de crescimento pessoal e profissional, contato com o aluno, por outro
lado esse mesmo trabalho gera estresse e déficit de qualidade de vida, advindos de relações
interpessoais competitivas e conflituosas entre colegas e das pressões internas e externas no
exercício da prática docente e suas inúmeras demandas associadas ao ensino, pesquisa e extensão.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0569-T.pdf
Nº de Classificação: 5088
GONÇALVES, Leonor. Processo de trabalho da enfermagem: bases qualitativas para o
dimensionamento da força de trabalho em unidades de internação. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 298 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
SENA, Roseni Rosângela
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, na perspectiva do materialismo histórico e dialético,
com objetivo de analisar os elementos qualitativos do processo de trabalho que são imprescindíveis
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na definição dos parâmetros de dimensionamento da força de trabalho de enfermagem, em unidade
de internação clínico-cirúrgica. O estudo justifica-se porque um dos grandes problemas enfrentados
pela gerência de enfermagem, no cotidiano dos serviços de saúde, é a definição qualitativa e
quantitativa da força de trabalho de enfermagem necessária para garantir uma assistência de
qualidade, que leve em conta as necessidades dos trabalhadores e usuários. Além disso, os estudos
disponíveis na literatura apontam, predominantemente, parâmetros quantitativos, os quais têm sido
insuficientes para enfrentar os desafios presentes na prática assistencial. A investigação foi
desenvolvida em um hospital privado da região sudeste do Brasil, a partir da visão de diferentes
atores sociais: sujeitos-do-cuidado/usuários, trabalhadores de enfermagem, gerente de enfermagem,
gerentes da instituição e outros profissionais de saúde que interagem diretamente com a enfermagem
nas unidades. Os dados foram coletados em duas unidades de internação clínico-cirúrgica, de
adultos, no ano 2006, utilizando, como instrumentos, a análise documental, a observação sistemática
e entrevistas semi-estruturadas com 22 sujeitos. Sustenta-se na teorização sobre o processo de
trabalho em enfermagem e em saúde, e no debate nacional e internacional, sobre dimensionamento
da força de trabalho de enfermagem. A pesquisa respeitou todos os preceitos éticos, nos termos da
Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde, e o relatório final é fiel à realidade e experiências
vivenciadas, mas preserva o anonimato das(os) informantes e da instituição estudada. Para a
sistematização dos dados foi realizada a análise temática do conteúdo das entrevistas, identificando
as categorias e subcategorias que expressassem conteúdos significativos para o objetivo da
pesquisa. Os resultados evidenciaram que a questão do dimensionamento da força de trabalho em
enfermagem é central, para os administradores, para os trabalhadores e, também, para os sujeitos do
cuidado, ou seja, os usuários dos serviços. Evidenciou igualmente que a dimensão qualitativa é
imprescindível na definição de parâmetros de dimensionamento da força de trabalho em
enfermagem, especialmente pela característica do trabalho em saúde, que trata da vida humana, que
envolve imprevisibilidade e relação entre seres humanos que são distintos – subjetiva, social e
culturalmente. Foram identificadas seis dimensões a serem consideradas na definição de parâmetros
para o cálculo da força de trabalho em enfermagem. A primeira dimensão é a econômica, que é
amplamente reconhecida por estudiosos de vários matizes teóricos, incluindo a análise da dinâmica
do setor de serviços e as distinções entre o setor público e o setor privado. A segunda dimensão diz
respeito aos sujeitos-trabalhadores. Inclui as condições de trabalho como salário, jornada e turno de
trabalho, recursos materiais, equipamentos e condições ambientais; as condições de saúde dos
trabalhadores; e o uso que esses sujeitos fazem de suas capacidades e das oportunidades de
desenvolvimento permanente. Uma terceira dimensão refere-se aos cenários de trabalho que podem
demandar maior exploração e desgaste, ou serem mais adequados, permitindo maior aproximação
com a dimensão criativa e satisfatória do trabalho. A quarta dimensão diz respeito à qualidade do
produto do trabalho, ou seja, aos seus resultados, e à percepção de quem recebe o cuidado. A quinta
dimensão diz respeito aos instrumentos e dinâmicas de organização do trabalho, levando em conta o
trabalho prescrito e o trabalho real. Deve-se considerar, nessa dimensão, o saber tecnológico
disponível, as relações de trabalho e o processo de comunicação. E a sexta dimensão é aquela que
envolve o objeto de trabalho da enfermagem, diz respeito à visão de mundo e necessidades do
sujeito-do-cuidado. Os resultados da pesquisa demonstraram que, apesar da importância das
fórmulas matemáticas para o dimensionamento da força de trabalho em enfermagem, as mesmas são
insuficientes para a gestão cotidiana do trabalho. A sua aplicação, sem incluir as seis dimensões
apontadas, distancia-se da possibilidade de aproximação com um trabalho livre de risco para os
trabalhadores e para os sujeitos-do-cuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0586-T.pdf
Nº de Classificação: 5089
JARDIM, Vanda Maria da Rosa. Avaliação da política de atenção à saúde mental nos CAPS da
Região Sul do Brasil. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2007. [273] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARTANA, Maria do Horto Fontoura
RESUMO: As políticas públicas em saúde se constituem em respostas aos diversos grupos de
pressão social, o que no caso da saúde mental, nas últimas duas décadas tem se constituído em um
desafio, no sentido de implementar um novo modo de atenção em saúde que supere o modelo asilar
ainda incrustado no cenário nacional. A reforma em saúde mental alimentada pelo ideário do Sistema
Único de Saúde se constitui em uma possibilidade que inclui novos sentidos e temas de discussão ao
campo das políticas públicas de saúde ao inserir temas como a singularidade no universo da
universalidade. Esta tese foi desenvolvida a partir do entendimento de que a concretização das
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políticas de saúde mental é permeada pelas contradições do Estado em seus diferentes níveis e suas
conseqüências repercutem nas características da atenção em saúde e no contexto de trabalho dos
CAPS. Buscando responder quais as contradições existentes na concretização da política de saúde
mental nos CAPS da Região Sul do Brasil desenvolveu-se um estudo com o objetivo de avaliar a
concretização da política nacional de atenção à saúde mental nos CAPS da Região Sul do Brasil,
especificamente em seus aspectos relacionados a estrutura da integralidade, a idéia de singularidade
e as manifestações desta política no contexto de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial. A
escolha do CAPS como cenário privilegiado de investigação se dá frente ao papel destacado que
este dispositivo tem na constituição da rede de atenção em saúde mental. Este é um estudo em
pesquisa avaliativa orientado pelo componente crítico do modelo de avaliação de Cartana (2001) e
subsidiado pelo materialismo histórico-dialético articulando uma perspectiva subjetiva de análise de
documentos e outra epidemiológica de caráter crítico acerca do contexto de trabalho dos CAPS. Os
resultados indicam contradições no sentido da constituição de mecanismos de articulação dos
elementos previstos na rede de atenção em saúde mental e lacunas nas propostas dirigidas aos
processos de produção das práticas de saúde. Parte destas lacunas estão relacionadas com a falta
de supervisão do trabalho em saúde mental e de mecanismos de educação em serviço que
instrumentalizem os trabalhadores para trabalhar as contradições e conflitos do cotidiano.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0572-T.pdf
Nº de Classificação: 5090
MEINCKE, Sonia Maria Könzgen. A construção da paternidade na família do pai adolescente:
contribuição para o cuidado de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. [275] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Este estudo versa sobre o adolescente do sexo masculino, um ser humano em plena fase
de mudanças e transformações, ou seja, enfrentando uma metamorfose entre a infância e a idade
adulta e, conjuntamente, vivenciando a paternidade nessa etapa do desenvolvimento humano. A
paternidade está emergindo como foco de interesse dos pesquisadores, uma vez que os estudos
sobre a temática são recentes, no Brasil, surgindo nos anos de 1970. Já a paternidade na
adolescência é mais contemporânea, razão pela qual são encontrados escassos estudos, quando
comparados com os que abordam a maternidade nessa etapa da vida. Esta tese objetivou
compreender a construção da paternidade nas famílias do pai adolescente. A fundamentação teórica
deste trabalho está ancorada na Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Urie
Bronfenbrenner, da qual emerge a valorização de compreender o ser humano, a partir de seu
contexto baseado nas interações dos processos proximais que desenvolve na família, ao longo das
gerações, bem como com outros contextos. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa,
desenvolvida no Município de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul – Brasil, com famílias de pai
adolescente nas suas três gerações, ou seja, com o pai adolescente, seus pais/mães e seus avós.
Para percorrer os preceitos éticos, o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética da Universidade
Federal de Santa Catarina, tendo sido aprovado. O referencial metodológico está embasado nas
entrevistas narrativas e proposta de análise de Schütze, sendo utilizadas para a coleta de dados as
entrevistas narrativas, genogramas e ecomapas. Da análise do conhecimento emergiram as
dimensões: valores e sentimentos expressos pelas famílias com a paternidade, bem como a
legitimação e a reflexão da paternidade na adolescência, nas famílias; a partir dessa análise foram
ordenados os recortes das histórias narradas e, posteriormente, traçadas comparações entre as
histórias das famílias. O evento da paternidade/maternidade para os pais adolescentes deste estudo
era uma incógnita em suas vidas, no entanto, o enfrentaram, apesar das dificuldades e obstáculos.
Os posicionamentos assumidos pelos mesmos oscilaram em grau, natureza e intensidade e estão
embasados na história familiar da co-construção da paternidade. Desse modo, o sentir-se pai variou
desde a notícia da gravidez, até o sentir-se pai após o nascimento da filha. Ao comparar as trajetórias
das famílias, evidencia-se que elas proporcionaram a vivência da paternidade e a sua constante coconstrução. Os resultados desvendam alternativas de como esse processo acontece a partir do saber
empírico das famílias que o vivenciam através das gerações. E reforçam a valorização da figura do
homem grávido, em especial o homem-adolescente e do homem que é pai, estimulando a inclusão do
mesmo como participante em todas as fases do ciclo gravídico-puerperal. Cuidar do pai adolescente
na família significa inseri-lo no desenvolvimento dos cuidados prestados ao(a) filho(a) e à 10
namorada/mãe de seu(sua) filho(a). Dessa maneira, foi confirmado o pressuposto de que a família é
uma co-construtora de valores e sentimentos que influenciam na construção da paternidade. O
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embasamento proposto pela Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano nesta tese
comprovou ser uma possibilidade viável que ofereceu sustentação necessária para efetivá-la.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0580-T.pdf
Nº de Classificação: 5091
KERBER, Nalú Pereira da Costa. A atenção domiciliária e direito à saúde: análise de uma
experiência na rede pública de saúde no Brasil. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 335 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso
VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: A atenção domiciliária está se mostrando como uma promissora perspectiva na área da
saúde, compondo uma estratégia reorganizacional de atenção, que valoriza o ambiente do cliente e o
potencializa como espaço de cuidado. Entendendo a importância desse tema, o objeto do presente
estudo foi a análise de uma iniciativa bem sucedida de atenção domiciliária, desenvolvida na rede
pública de serviços de saúde, com o objetivo de refletir de que forma esta tem contribuído na saúde
da população. A tese que deu sustentação a todo o processo investigativo foi que a atenção
domiciliária, como uma dimensão do trabalho em saúde, contribui para a saúde da população, na
medida em que os trabalhadores desenvolvem seu processo de trabalho segundo as diretrizes da
Atenção Primária de Saúde (APS); trabalhadores e gestores seguem os princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS); os usuários são percebidos e se percebem como cidadãos plenos de direitos e
deveres; e a população desenvolve vínculo com o serviço oferecido. Para chegar à apreensão dessa
tese sinalizada transitou-se por alguns caminhos que a guiaram, como a produção acadêmica sobre a
atenção domiciliária, a visualização desta como um trabalho em saúde e, a atenção domiciliária
inserida no sistema de saúde, particularmente, no nível de APS. Foi realizado um estudo de caso, na
forma de uma pesquisa qualitativa, com a coleta de dados desenvolvida com usuários trabalhadores
e gestores de um serviço de atenção domiciliária, por meio da observação, de entrevistas individuais
e de pesquisa documental, no período entre março e julho de 2006, em uma unidade de atenção
primária à saúde do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre.
Os resultados foram sistematizados a partir dos indicadores formulados e mostraram que os
trabalhadores e gestores têm compreensão da atenção domiciliária como extremamente relevante
para a saúde da comunidade, porém, não objetivam essa compreensão na sua prática de trabalho.
Isso tem possibilitado uma integração insuficiente entre os sujeitos nele envolvidos e um trabalho
desconectado da sua filosofia, inicialmente traçada e referida nos discursos. Foi identificado que a
prática da atenção domiciliária tem sido realizada com foco na doença, tem como objeto de trabalho
um sujeito individual, enfatiza o cuidado curativo e não desenvolve ações intersetoriais da forma
desejada. Porém, busca resolutividade no primeiro contato, apresenta baixos custos, presta atenção
contínua e longitudinal, tem território definido, promove as relações interpessoais (trabalhadores e
usuários) e atua visando um cuidado humanizado. O maior limitador apresentou-se como a grande
demanda na unidade de saúde, que faz com que os trabalhadores não possam estender essa prática
de trabalho a um maior número de usuários e, também, colabora com a falta de tempo para uma
maior atenção aos usuários em atenção domiciliária. A realização deste estudo, no momento em que
abrigou uma reflexão geral sobre o sistema de saúde e sua operacionalidade, oportunizou melhor
conhecer a inserção da prática de atenção domiciliária nesse contexto e as possibilidades e limites de
desenvolvimento da mesma.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0564-T.pdf
Nº de Classificação: 5092
SILVA, Luzia Wilma Santana da. A dinâmica das relações da família com o membro idoso
portador de diabetes mellitus tipo 2. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2007. [312] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Estudo de abordagem qualitativa apoiado na interdisciplinaridade dos pressupostos
epistemológicos do novo-paradigma da ciência pós-moderna, cujo objetivo foi desvelar e
compreender a dinâmica das relações da família com o idoso portador de Diabetes Mellitus tipo 2, no
aspecto da compreensão da dinâmica de inter-relações do sistema familiar em sua dimensionalidade
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contextual com a doença crônica, o diabetes. Fundamentado no pensamento sistêmico subsidiado
por Bertalanffy, Capra e Vasconcellos e na transversalidade com outros autores sistêmicos, sua
orientação metodológica derivou-se da observação naturalística desenvolvida na perspectiva de
Lincoln e Guba, que convergiu num processo de análise de categorias criadas a partir do próprio
discurso das famílias segundo modelo interativo de Huberman e Miles. Para alcançar a compreensão
da dinâmica de relações da família foram utilizadas entrevistas em profundidade, genograma e
ecomapa com trinta e sete subsistemas individuais de nove famílias que tinham a experiência
quotidiana da vivência com a doença no Município de Jequié, Bahia, e cujos dados foram coletados
no período de julho/2005 a janeiro/2006. A partir dos instrumentos genograma e ecomapa foram
sendo identificados os subsistemas que exerciam influência real ou simbólica na estrutura
organizacional dos vínculos no sistema familiar que eram importantes para a compreensão da
influência na dinâmica familiar e com os quais foram realizadas as entrevistas. A análise foi
desenvolvida num processo de idas e vindas apoiada em Huberman e Miles: redução antecipada,
redução concomitante e redução a posteriori. Do resultado dessa análise emergiram oito grandes
temas que expressaram o movimento circular e em espiral das inter-relações das famílias e que
foram sendo configuradas nas categorias: implicações da doença na dinâmica familiar; influências
externas no processo da mudança; a família em busca do “balance” na sua dinâmica; a família e o
contexto de suas relações circulares; o sistema familiar e a necessidade de retroalimentação;
estratégias de adaptação da família à doença; a família e suas relações de parentesco – maneiras
que busca para garantir o cuidado; a relação intergeracional na dinâmica familiar e cada qual com
suas dimensões. Os resultados mais expressivos mostraram que: a doença influencia o processo de
viver das famílias no quotidiano de suas inter-relações; cada família, como unidade, manifesta uma
característica própria influenciada pelo complexo contexto histórico e sociocultural, entre outros; o
cuidado familial torna-se essencial num sistema de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0575-T.pdf
Nº de Classificação: 5093
SANTOS FALCÓN, Gladys Carmela. Promovendo a saúde: desvelando ordem, desordem e autoorganização de um novo modo de ensinar/aprender para cuidar em saúde. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [286] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, cujos objetivos foram: Compreender os
significados construídos pelos alunos e docentes sobre promoção da saúde no processo de
ensinar/aprender o cuidado nas disciplinas Processo de Viver Humano I e Processo de Viver Humano
II de um curso de graduação em enfermagem e Construir um modelo teórico representativo dessa
vivência de ensinar e aprender. Utilizou-se o referencial teórico da Teoria da Complexidade,
sobretudo os aspectos educativos tratados por Morin e outros autores que seguem essa linha de
pensamento. Tal referencial ajudou-nos a entender a complexidade, as interconexões e a
multidimensionalidade do processo de ensinar e aprender focado para promover a saúde. A trajetória
metodológica foi baseada na Teoria Fundamentada nos Dados, que nos auxiliou na construção do
Modelo Teórico considerando-se as categorias causais, o contexto, as condições intervenientes, as
ações/estratégicas e as conseqüências do fenômeno. Obtidas as categorias, fizeram-se várias
conexões entre si e entre elas e as subcategorias, organizando-se os dados e estruturando-se o
fenômeno central. Foram entrevistados treze alunos e quatro docentes das duas disciplinas,
formando-se três grupos amostrais; complementou-se a coleta de dados com as observações em
sala de aula e nas reuniões dos docentes do Curso de Enfermagem. Para a análise, foi usada a
codificação proposta por Strauss & Corbin (2002), em seus três momentos: aberta, axial e codificação
seletiva. Do resultado dessa análise emergiram dois fenômenos: Levando o aluno a compreender a
complexidade da saúde e sua inter-relação com a sociedade e o meio-ambiente e Procurando
possibilidades para a atuação de enfermagem na promoção da saúde. Esses dois fenômenos
constituíram, mediante a codificação seletiva, o fenômeno central: CONSTRUINDO O ENSINAR E
APRENDER NA ORDEM, DESORDEM E AUTO-ORGANIZAÇÃO PARA UMA NOVA FORMA DE
CUIDAR PROMOVENDO A SAÚDE. Os resultados mais expressivos estão no processo do
tetragrama descrito por Morin (2003): Ordem – desordem - interação e organização, no qual, alunos e
docentes desenvolveram uma série de significados que vão des(construindo), construindo e
reconstruindo ao longo do processo. Nele se apresentam intercorrências que são enfrentados pelos
docentes, utilizando uma série de estratégias, visando formar o aluno para uma prática ampliada,
considerando a promoção da saúde. Como conseqüência do fenômeno central, os alunos começam a
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inter-relacionar a saúde com a sociedade e meio ambiente, passando a vislumbrar outras práticas de
cuidar em saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0566-T.pdf
Nº de Classificação: 5094
OLIVEIRA, Maria Emilia de. A poesia de cuidar do recém-nascido pré-termo: uma conexão entre o
sensível, o intuitivo e o científico. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINS, Cleusa Rios
RESUMO: Esta tese tem como objetivo evidenciar a sensibilidade e a intuição na prática diária dos
profissionais de uma equipe de Enfermagem de uma Unidade de Internação Neonatal, bem como,
compreender como se dá a inserção do sensível e intuitivo como tecnologia na prática de cuidar do
recém-nascido pré-termo. O referencial teórico utilizado foi o método filosófico-intuitivo-sensível de
Henri Bergson aliado a idéias de outros autores sobre a temática intuição e sensibilidade. Utilizei-me
também de autores que discutem o cuidado de Enfermagem e o desenvolvimento comportamental e
social do recém-nascido. O método utilizado foi a Sociopoética por tratar-se de um método dialógico
que aceita uma pluralidade de vozes, permitindo desta forma, uma construção coletiva, a partir da
escuta sensível. A coleta de dados constou de entrevista individual e observação do cuidado
prestado, sendo que na análise utilizei-me do discurso do sujeito coletivo (DSC). O DSC é um método
que permite a descrição do imaginário de um grupo sobre um determinado tema, mostrando-se como
um caminho que possibilitou a elucidação dos termos intuição e sensibilidade no cuidado de
Enfermagem ao recém-nascido pré-termo. Ao trabalhar com o imaginário individual, ou seja, o
discurso de cada um dos profissionais de Enfermagem, pude produzir a soma dos discursos, o
significado que a equipe de Enfermagem dá aos termos intuição e sensibilidade no cuidado. Pode-se
perceber nos discursos dos profissionais da equipe de Enfermagem e na observação do cuidado
prestado, que a intuição e a sensibilidade são utilizadas diariamente, e que o uso destes elementos
propicia um cuidado mais individualizado, sendo que a rotina mecaniza o cuidado. A equipe de
Enfermagem considera ainda que o uso da intuição e da sensibilidade devem ser características
inerentes a todos os profissionais da saúde. No entanto estes elementos são pouco valorizados, e por
isto mesmo, na grande maioria das vezes, ignorados no cuidado. Sobre o registro do uso destes
elementos, a equipe de Enfermagem no seu discurso, deixa claro que mesmo considerando
importante, não tem o hábito de anotar devido ao fato da intuição e da sensibilidade serem pouco
valorizadas e não serem reconhecidas como científicas pela equipe de saúde. Por outro lado,
considera que se passasse a fazer este tipo de registro haveria uma valorização da profissão de
Enfermagem e possibilitaria o estabelecimento de novas rotinas. Refere ainda, que seria necessário
um treinamento específico para poder colocar em prática este tipo de conduta. Cabe salientar que a
equipe de Enfermagem considera que só poderá evidenciar os elementos sensibilidade e intuição no
cuidado, se forem cuidados da mesma forma pela instituição. Na busca do seu imaginário, a equipe
de Enfermagem rompeu com os conceitos rígidos e indo além dos limites de sua razão, entrelaçou
realidade e imaginação, compondo em discursos sensíveis e poéticos as suas considerações sobre a
sensibilidade e a intuição. Entendo que a equipe de Enfermagem a partir do refletido, mergulhando no
seu mundo real e imaginal, mostra-se estimulada e se propõe a caminhar na composição da poesia
de cuidar do recém-nascido pré-termo e sua família, reconhecendo a intuição e a sensibilidade como
tecnologia do cuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0576-T.pdf
Nº de Classificação: 5095
ESPINOZA, Lita Miriam Moore. A práxis educativa de enfermeira no cuidado hospitalar: discursos
de enfermeiras. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2007. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: A questão da educação em saúde não deve ser compreendida como uma medida coerciva
de controle social, mas sim, como um instrumental e recurso que garanta aos clientes a compreensão
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de si mesmos enquanto cidadãos. A enfermeira tem o compromisso ético-profissional de educar para
a saúde no seu cotidiano, educar pressupõe interação e defendo as ações educativas como inerente
e indissociável ao cuidado cotidiano da enfermeira, para isso, a profissional não precisa de um tempo
específico para educar o cliente, já que constantemente está educando ou tem a possibilidade de
educar no dia-a-dia de suas ações no cuidado. A pesquisa tem por objetivos compreender e analisar
a consciência da práxis educativa das enfermeiras no cuidado hospitalar, bem como, identificar o
nível de práxis que as enfermeiras apresentam acerca das ações educativas no cuidado hospitalar,
avaliar se as ações educativas das enfermeiras, no cuidado contemplam os conceitos de diálogo,
participação, açãoreflexão- ação, conscientização e transformação e, analisar as razões que
impedem o desenvolvimento das ações educativas das enfermeiras no cuidado hospitalar. Trata-se
de uma pesquisa de natureza qualitativa, caráter exploratório, realizado com 6 enfermeiras
assistenciais das unidades de Clínica Cirúrgica e de Clínica Médica de um hospital geral do sul do
Brasil. O suporte teórico-filosófico foi com base nos níveis da práxis preconizada por Adolfo Vásquez
e os conceitos da Educação Libertadora de Paulo Freire. A coleta de dados foi realizada por meio de
entrevista, a partir de um roteiro semi-estruturado. As entrevistas foram gravadas e transcritas para
posterior análise de conteúdo (Bardin, 2004). A partir das mesmas foram estabelecidas três
categorias: (1) A dimensão do cuidado da enfermeira, agrupados nas subcategorias: O que é cuidado
segundo as enfermeiras, importância e finalidade, características da enfermeira no cuidado,
fundamentação teórica do cuidado, Enfermeira: cuidado de si/não cuidado de si; (2) A dimensão
educativa no cuidado da enfermeira, agrupados nas subcategorias: O que é educação em
saúde/ação educativa enfermeiras, importância e finalidade da educação, características da ação
educativa, fundamentação teórica da educação e tipos de educação e o processo ensinoaprendizagem e, (3) A consciência das enfermeiras e o nível de práxis das ações educativas no
cuidado, evidenciando-se as seguintes subcategorias: inerência educação e cuidado; consciência da
enfermeira sobre o cuidado e as ações educativas no cuidado, razões e dificuldades para o
desenvolvimento das ações educativas no cuidado hospitalar, os modos educativos das enfermeiras
e os níveis de práxis. Conclui-se que é passível o modo de pensar a educação como um elemento
inerente e indissociável no cuidado hospitalar da enfermeira, bem como, sua contribuição para uma
melhor qualidade no atendimento ao cliente nos serviços de internação e um processo de viver mais
saudável. Esta ligação educação & cuidado acontece por acreditar que os mesmos possibilitem às
enfermeiras assistenciais o exercício de uma práxis inovadora, consciente, ética e crítica com os
clientes em regime de internação sobre seus cuidados profissionais.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0577-T.pdf
Nº de Classificação: 5096
CARDOSO, Renata da Silva. Programa de humanização no pré-natal e nascimento: avaliando e
construindo para avançar. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: A instituição do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) definiu
estratégias de melhoria da qualidade da atenção obstétrica na qual o paradigma conceitual foi a
humanização, na perspectiva dos direitos da mulher. Sua implementação proporcionou amplas
discussões uma vez que se mostrou um processo implexo e indutor de avaliações sobre a assistência
pré-natal, em todos seus aspectos: conceituais, formais e de organização da assistência. A ciência da
complexidade tem sido o foco das atenções dos investigadores nos últimos anos, pois se trata ainda
de uma ciência em construção. As pesquisas acerca da complexidade trarão respostas para muitos
questionamentos que surgem no cotidiano da atenção básica de saúde. E esse foi o referencial
teórico escolhido para a fundamentação do estudo. Através do conhecimento deste referencial e da
visualização dos Centros de Saúde sob esta ótica, surge então o questionamento: como ocorre o
processo de implementação do PHPN no município de São José, SC, e como as equipes de saúde
têm se organizado para garantir a eficácia deste programa? Mediante esta indagação o estudo tem
como objetivo: construir um modelo representativo de estratégias adaptativas de organização da
produção de serviços a partir de uma avaliação da operazionalização do PHPN. O referencial
metodológico escolhido foi a Grounded Theory - Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), que permite
a geração de teorias a partir dos dados obtidos, analisados e comparados de maneira sistemática e
concomitante. O primeiro momento trata-se de um estudo com caráter quantitativo, exploratório e
descritivo, por meio do qual foi realizada uma análise documental. Fez-se um levantamento das
informações operacionais do PHPN no Município de São José, SC, de janeiro de 2003 a janeiro de
2007. A análise dos indicadores aponta que à medida que são agregados os critérios assistenciais,
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os percentuais diminuem, indicando que é a realização do conjunto das atividades o maior desafio na
atenção pré-natal. O segundo momento da pesquisa possui um enfoque qualitativo e foi realizado
junto a quatro Centros de Saúde selecionados após avaliação específica por unidade local de saúde.
Para modelar o fenômeno de forma que represente a realidade, consideraram-se as dimensões da:
autonomia e organização; cooperação e agregação entre a equipe; inter-relação com gestantes;
dependência e interdependência entre os sistemas e feedback. As unidades de saúde são vistas
como organizações em rede formadas por inúmeros agentes, os quais são elementos ativos e
autônomos, cujo comportamento é determinado por um conjunto de regras e pelas informações a
respeito de seu desempenho e das condições do ambiente imediato. Estes agentes adaptativos
interagem com o meio (gestante, familiares e profissionais), aprendem com a experiência e adaptamse como resultado, pois é através desta inter-relação com o outro que a história do cuidado no prénatal é construída. A avaliação de políticas públicas necessita ser de fato um dentre outros
dispositivos possíveis dentro do universo de possibilidades para interferir na renovação de serviços,
programas e como subsídios para construção de estratégias de mudanças organizacionais em vários
níveis de ações de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0573-D.pdf
Nº de Classificação: 5097
MANCIA, Joel Rolim. Revista Brasileira de Enfermagem e seu papel na consolidação
profissional. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2007. [178] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico que teve como objetivo historicizar a emergência da
Revista Brasileira de Enfermagem como órgão de direcionamento e consolidação profissional da
enfermagem, desde o seu início até a década de setenta do século vinte. A Tese argumentada ao
longo do estudo é de que a REBEn vem representando nacionalmente um marco para a
compreensão da enfermagem enquanto profissão, uma vez que ela tem papel importante na trajetória
histórica da enfermagem e se mostra lócus privilegiado de enunciação do discurso e direção
ideológica produzidos pela ABEn. A investigação se pautou no referencial teórico e metodológico da
nova história, especialmente, memória e história oral. O discurso foi construído a partir de diferentes
fontes documentais, incluindo livros, artigos e editoriais da própria revista, livros atas e relatórios da
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e do acervo Fontes da História da Enfermagem
pertencente ao Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem, especialmente das transcrições de
entrevistas com enfermeiras ex-dirigentes da entidade. A revisão da literatura foi organizada a partir
de alguns marcos da ABEn, selecionados por sua contribuição na construção de uma identidade para
a enfermeira diplomada e por terem na REBEn um notável veículo de expressão. Estes marcos foram
a Semana Brasileira de Enfermagem, as Estratégias Políticas para Educação em Enfermagem, o
Centro de Estudo e Pesquisa em Enfermagem e o Congresso Brasileiro de Enfermagem. A análise se
configurou em torno da REBEn como veículo de direcionamento e consolidação profissional da
Enfermagem brasileira, articulada em duas categorias principais, geradas pela apreensão de
particularidades próprias a dois momentos históricos: - o nascimento da REBEn e os primeiros anos
de luta (1932-1954); - a REBEn em novo cenário e em novos projetos para a enfermagem (19551980). Esta análise considerou que as mensagens veiculadas pela revista e oriundas da ABEn não
estavam descoladas do cenário ou das idéias que caracterizavam os atores da Enfermagem da
época. Mostravam os modos de ser dessa enfermagem, além de orientarem a condução da mesma
em todos os espaços sociais, profissionais e políticos. Oportunizavam, assim, condições e
possibilidades a determinados modos de ser e fazer profissional, no mesmo movimento em que
asseguravam a direção ideológica produzida pelas dirigentes da ABEn. Os editoriais, ao tratarem de
temas em evidência no contexto sócio-político, de forma clara ou velada, manifestavam as estratégias
da entidade, seus sucessos e percalços no papel de domínio e enunciação de um discurso sobre a
enfermagem, seus compromissos, práticas e a produção do conhecimento neste campo. A REBEn
constituiu-se assim no instrumento político, que as diretorias da ABEn deram vida, fizeram funcionar,
enquanto instituição, para estabelecer a interlocução com seus sócios e, entre a categoria de
enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0585-T.pdf
Nº de Classificação: 5098
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GONÇALVES, Jadete Rodrigues. O profissional de saúde em enfermaria de crianças gravemente
enfermas e as implicações do cotidiano do trabalho na sua saúde. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Este estudo teve por objetivo compreender as implicações do processo de trabalho no
sofrimento psíquico, nos danos à saúde e na capacidade de resiliência das equipes de saúde que
atuam junto a crianças gravemente enfermas e / ou com risco de vida em hospitais públicos. Assim,
buscou reconhecer os fatores que podem levar ao adoecimento do profissional de saúde a partir da
organização de seu trabalho, na relação com a instituição, com a equipe, com a criança e seus
familiares; e os recursos de saúde por ele utilizados com vistas a construção individual e coletiva de
estratégias de enfrentamento. Para constituir o objeto de análise, em sua complexidade e em suas
fronteiras com diferentes conhecimentos, foram articuladas idéias e pressupostos do campo da
psicologia e da saúde, que compuseram a base teórica, subdividida em quatro tópicos: sobre o ato de
conhecer e a produção de um saber sobre a saúde e a doença; sobre o trabalhar com o sofrimento e
a doença - processo de trabalho, a instituição e o profissional de saúde; sobre a criança e seu
adoecer, a hospitalização e a iminência da morte. A investigação desenvolveu-se em um hospital
público de referência no sul do país, envolvendo vinte profissionais que compõem equipes de saúde
de um ambulatório e duas enfermarias com atendimento na especialidade em estudo. A pesquisa foi
de natureza qualitativa com delineamento do tipo estudo de caso, com foco na equipe de saúde em
sua diversidade e especificidades. A coleta de dados se deu sob o vértice da observação participante
– com acompanhamento dos profissionais em suas atividades diárias nas unidades de atendimento,
consultas, atendimentos ao leito, procedimentos e reuniões de equipe além de situações do cotidiano
em vários espaços da instituição hospitalar -; entrevistas semi-estruturadas de profissionais,
considerados pelo critério de representatividade das categorias que compõem as equipes e de
profissionais em cargos de direção e chefias; e estudo documental. Os dados coletados foram
centralizados em três categorias principais: a instituição hospitalar e os aspectos subjetivos deste
lugar; o sofrimento institucional, os limites da saúde no processo de adoecimento do trabalhador de
saúde, o significado que lhes conferem e como, nesse cenário, a resiliência se constitui; e, por fim, as
articulações finais acerca de todas as escutas, refletindo-se para onde nos levam e quais são seus
limites e possibilidades. Os resultados desse estudo apontaram na direção de um insidioso processo
de sofrimento e adoecimento dos trabalhadores de saúde frente ao ato de cuidar de crianças e
adolescentes gravemente enfermos ou com risco de morte, em uma conjuntura que evidencia
aspectos do trabalho como a alienação e a fragmentação, somando-se às características do cenário
político institucional no qual ele se desenvolve. As implicações de enfrentamentos constantes nesse
contexto de trabalho contribui para o descrédito na sua capacidade de trabalhar criativamente com a
equipe e instituição, enfraquecendo a capacidade de resiliência e o desenvolvimento de estratégias
defensivas de saúde na busca de alternativas de superação aos impasses colocados no seu
exercício profissional, no âmbito das políticas de saúde, bem como da organização do trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0584-T.pdf
Nº de Classificação: 5099
PRADO, Rosane Aparecida do. A ressignificação de avaliação no ensino por competência em
um curso técnico de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2007. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: A presente pesquisa trata de um estudo descritivo exploratório desenvolvido com um
grupo de educadores de um Curso Técnico de Enfermagem, que tem como objetivo compreender o
significado da avaliação da aprendizagem no ensino baseado em competências, estabelecer um
processo reflexivo acerca do tema, bem como reconhecer crenças e valores da prática avaliativa. O
referencial teórico metodológico baseou-se nos pressupostos de Paulo Freire em sintonia com
fundamentos do ensino por competência de Philippe Perrenoud. A metodologia baseou-se
inicialmente por meio de entrevistas semi-estruturadas onde surgiram os temas geradores. Em
seguida, houve quatro encontros denominados círculos de diálogo para ocorrer à codificação e
decodificação dos temas geradores, no quinto e último encontro objetivou-se o desvelamento
crítico.Participaram da pesquisa seis educadores de uma instituição de ensino público de autarquia
federal, vinculado ao Ministério da Educação. Foram identificados cinco temas geradores: a) Ensino
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por competência é difícil; b) A avaliação da aprendizagem é subjetiva; c) Os educadores ainda têm
pouco conhecimento sobre o ensino e a avaliação por competência; d) Há necessidade de os
educadores falarem a mesma linguagem na prática avaliativa, com coesão e união; e) O ensino ainda
está muito tradicional apesar de ser chamado por competência. Os resultados apontam os
significados da avaliação como aliança da competência técnica a afetividade e o estímulo aos
educandos a buscarem seus caminhos com a facilitação da aprendizagem e como espaço de diálogo
e de respeito, revela a importância em sustentar a ação pedagógica/avaliativa por meio da
reflexão/ação e mostra o futuro e a ascensão da avaliação da aprendizagem no ensino por
competência mediante posturas críticas, reflexivas, avaliação do próprio trabalho pedagógico e a
educação permanente dos profissionais.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0579-D.pdf
Nº de Classificação: 5100
KERKOSKI, Edilaine. Qualidade de vida de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [145] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Este estudo, do tipo exploratório descritivo de natureza quanti-qualitativa, teve como
objetivo compreender como pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica sob tratamento
fisioterápico percebem sua qualidade de vida. Foi desenvolvido na Clínica de Fisioterapia da
Universidade do Vale do Itajaí, em Itajaí (Estado de Santa Catarina - Brasil). Orientado pelo marco de
referência sobre qualidade de vida do grupo World Health Organization Quality of life, que engloba a
saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e
relações com as características do meio ambiente em que a pessoa está inserida. Integraram o
estudo quinze pessoas. A coleta de dados foi realizada utilizando-se o instrumento World Health
Organization Quality of life-100 e uma entrevista semi-estruturada. Para análise quantitativa utilizouse a sintaxe oferecida pelo grupo World Health Organization Quality of life para ser usada no
programa de Software SPSS (Statistical Package for Social Science). Foi realizada análise estatística
descritiva e análise de correlação; e análise qualitativa do conteúdo, sendo que as categorias foram
compostas pelos domínios do instrumento. A análise quantitativa do instrumento demonstrou que os
aspectos físicos e o nível de independência foram os piores escores dos seis domínios avaliados. Os
elementos foram: dor; energia; sono; mobilidade; atividades da vida cotidiana; dependência de
medicação ou tratamento; e capacidade para o trabalho. A análise qualitativa permitiu explorar mais a
influência dos aspectos físicos e o nível de independência, permitindo compreender, o que
exatamente, desses elementos prejudica a qualidade de vida dessas pessoas, que foi a dor, dispnéia,
dificuldade para dormir e presença de tosse e catarro. Pelo instrumento, pudemos verificar que o
domínio psicológico foi o que obteve correlações mais fracas como interferindo na qualidade de vida
na população deste estudo, principalmente os elementos relacionados à auto-estima, aos
sentimentos negativos e a imagem corporal. Por outro lado, na análise qualitativa, evidenciou-se que
os aspectos psicológicos interferem sobremaneira a qualidade de vida. No domínio relações sociais
avaliado pelo instrumento, o suporte social e atividade sexual mostraram-se importantes. Na
avaliação qualitativa não só receber apoio social, mas como o bom relacionamento com a família é
importante para a melhora da qualidade de vida. No domínio ambiente, baseando-se pelo instrumento
observou-se que o transporte, o ambiente físico, a participação em atividades recreativas e de lazer,
bem como, a oportunidade de obter tais atividades, a segurança física e ambiente no lar, foram os
elementos que mais se correlacionaram com a qualidade de vida. Na análise qualitativa, dois
elementos destacaram, as baixas temperaturas e a poluição do ar influenciam negativamente na
qualidade de vida dessas pessoas. A fisioterapia contribui positivamente em todos os domínios da
qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0574-D.pdf
Nº de Classificação: 5101
CASCAIS, Ana Filipa Marques Vieira. Representações sociais da condição de estar estomizado
por câncer. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2007. [149] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINI, Jussara Gue
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RESUMO: A realização de uma estomia produz alterações na vida cotidiana da pessoa, em nível
físico, psicológico e social. Este estudo teve como objetivo compreender as representações sociais
de estar portador de um estoma em decorrência de câncer. O referencial teórico adotado foram as
Representações Sociais de Serge Moscovici. Para tal foi realizada uma pesquisa qualitativa, com 14
pessoas estomizadas em decorrência de câncer intestinal, inscritas no Programa de Assistência ao
Ostomizado, pertencentes à Gerência Regional de Saúde de São José. A coleta de dados
compreendeu a realização de entrevistas semi-estruturadas e a realização de uma oficina. Para a
análise dos dados recorreu-se à Análise Temática. A partir da análise de dados pode-se compor duas
categorias: “Representações Sociais sobre o Câncer” e as “Representações Sociais do viver com
Estomia”. Na primeira categoria são discutidas as imagens que os sujeitos possuem sobre o câncer.
Na segunda categoria, são analisadas as representações que a pessoa estomizada possui no
decorrer de sua vida cotidiana, destacando-se cinco representações que compõem as subcategorias.
Na primeira subcategoria, são analisadas as representações de se ser portador de uma estomia. Na
segunda, a estomia provoca mudanças no estilo de vida da pessoa estomizada, sendo representada
como uma dificuldade, analisando-se assim, as dificuldades vivenciadas pela pessoa estomizada,
desde o momento da intervenção cirúrgica, até à atualidade, as quais foram: ocorrência de
“acidentes”, ruídos e “mau cheiro”; isolamento inicial; restrições alimentares; limitação da atividade
física e aposentadoria; complicações relacionadas com o estoma; insegurança das bolsas coletoras;
falta de informação e despreparo dos profissionais de saúde; restrições sexuais; dificuldades
financeiras e inadequação dos banheiros. Surgiu ainda, na terceira subcategoria a alteração da
imagem corporal, tendo sido analisadas as diferentes representações de corpo, percebidas pelos
sujeitos após a realização deste procedimento cirúrgico. Na quarta subcategoria, são destacados os
testemunhos dos sujeitos, os quais apesar de vivenciarem algumas limitações, relatam terem um
estilo de vida semelhante ao anterior à cirurgia. Por último, na quinta subcategoria são discutidos os
elementos que representam as forças encontradas por estas pessoas, para se adaptarem à nova
condição, tendo-se identificado: apoio da família e amigos; fé e crenças religiosas; força interior;
profissionais de saúde e outros profissionais; participação em grupos terapêuticos e associações e
comparações positivas. Acredita-se que o conhecimento do processo de viver da pessoa com
estomia, a partir de suas representações sociais, contribuirá para um aprofundamento do
conhecimento nesta área e ao mesmo tempo proporcionar novas compreensões para a atuação da
enfermagem, melhorando assim, a assistência a estas pessoas.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0583-D.pdf
Nº de Classificação: 5102
ALMEIDA, Paulo Jorge dos Santos. O conflito no processo de trabalho da equipe de emergência.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [130] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: Os conflitos fazem parte da nossa vida pessoal e profissional. Mesmo que não ocorram
diariamente aparecem com bastante freqüência, muitas vezes maior que a desejável. Nas
organizações de saúde, onde recursos limitados têm que ser ajustados para dar resposta a
necessidades de cuidados de saúde nem sempre previsíveis e em constante mudança, os conflitos
são muito significativos. O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de trabalho de
uma equipe de saúde que atua num serviço de emergência identificando situações de conflito que
influenciam a assistência e as relações de trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e
exploratória, efetuada num serviço de emergência de um hospital situado na capital de um estado da
região sul do Brasil. A coleta de dados compreendeu a realização de 120 horas de observação no
serviço de emergência e de 17 entrevistas semi-estruturadas com médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliares de enfermagem e uma assistente social. Os dados obtidos foram analisados
recorrendo à utilização do software de análise qualitativa ATLAS.ti. Como referencial teórico foram
utilizadas as teorizações sobre processo de trabalho em saúde, a ergologia e as formulações teóricas
sobre conflitos nas organizações. Os resultados obtidos com a análise dos dados apontam para
vários fatores desencadeantes de conflito no trabalho e revelam que o conflito tanto pode ter
influência positiva como negativa no processo de trabalho da equipe de saúde da unidade de
emergência e no bem-estar dos trabalhadores. Dentre os fatores desencadeantes de conflitos e de
estresse destacam-se a inadequação do espaço físico, a existência de uma procura de cuidados de
saúde maior que a capacidade do serviço, o tempo elevado de espera para os usuários serem
atendidos, o duplo vínculo empregatício de muitos profissionais e as características individuais e
subjetivas de alguns integrantes da equipe. Como conseqüências negativas do conflito na saúde dos
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profissionais destacam-se o estresse e o aumento das cargas psíquicas. Como conseqüência positiva
para o trabalho os profissionais valorizaram a reflexão e a possibilidade de ocorrerem mudanças que
a os conflitos possibilitam. Os conflitos acontecem diariamente no serviço estudado e têm múltiplas
causas, assim é muito importante que os profissionais de saúde tenham consciência da sua presença
e estejam preparados para administrá-los de modo a minimizar os danos e a potencializar os
benefícios.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0578-D.pdf
Nº de Classificação: 5103
TERRA, Marlene Gomes. Significados da sensibilidade para o ser-docente-enfermeiro/a no
ensinar e aprender a ser e fazer enfermagem à luz da fenomenologia de Maurice MerleauPonty. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007.
[223] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Esta pesquisa objetivou a compreensão dos significados da sensibilidade para o serdocente-enfermeiro/a no ensinar e aprender a ser e fazer Enfermagem. Motivada pelas inquietações
decorrentes da minha vivência como docente-enfermeira, busquei na pesquisa qualitativa a
abordagem da Fenomenologia em Maurice Merleau-Ponty como referencial teórico-filosófico e na
Hermenêutica-fenomenológica de Paul Ricoeur o suporte necessário para fundamentar a organização
das descrições experienciais, ou seja, os dados empíricos. Com a finalidade de atender o objetivo
deste estudo, entrevistei 19 ser-docentes-enfermeiros do Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, SC, no período de novembro a
dezembro de 2006. Dessas entrevistas decorrentes das relações e interações estabelecidas entre
pesquisadora/observadora e entrevistados/observados permeadas pelo diálogo e pela ética, cheguei
às descrições existenciais das quais emergiram três grandes significados: o ser humano (percepção
de si como ser-docente-enfermeiro e o outro), situações (na relação docentediscente, na relação serdocente/ser-docente, na relação docente-enfermeiro, na relação docente-família, na relação discentefamília) e sentimentos (de proxemia, de distanciamento e ambigüidade). A sensibilidade surge como
uma polissemia, ou seja, multiplicidade de idéias e sentidos no conjunto da hermenêutica dos
discurso. Esses significados foram considerados como tendo a mesma importância; apenas foram
dispostos em uma seqüência por uma questão didática. Os docentes tiveram a preocupação de
mostrar que, antes de ser-docente-enfermeiro e outro, são seres-nomundo que estão presentes nas
situações e nos sentimentos. Assim, o ser humano aparece como primeiro significado. Os
significados revelaram as manifestações da sensibilidade no ensinar e aprender a ser e fazer
Enfermagem, as quais trazem contribuições valiosas não só para a pesquisa e o ensino da
Enfermagem, mas também para outras áreas da saúde e de ensino interessadas nesta temática.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0587-T.pdf
Nº de Classificação: 5104
ROSA, Luciana Martins da. O cuidado de enfermagem no itinerário terapêutico da pessoa com
diagnóstico de câncer. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. [118] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva que objetivou caracterizar os
motivos que dificultam a adesão aos cuidados de Enfermagem no itinerário terapêutico da pessoa
com diagnóstico de câncer, em tratamento antiblástico ambulatorial. Foram estabelecidos como
objetivos específicos, identificar o itinerário terapêutico e a percepção das pessoas com diagnóstico
de câncer sobre o cuidado de Enfermagem e refletir com as enfermeiras da Central de Quimioterapia
o desenvolvimento da consulta de Enfermagem. A pesquisa foi realizada em uma Instituição de
Saúde, do sul do Brasil, especializada no atendimento oncológico, e foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da referida Instituição. O referencial teórico utilizado foi a Teoria das Relações
Interpessoais de Hildegard Peplau, a Teoria do Autocuidado de Dorothéa Orem e os Sistemas de
Cuidados à Saúde do antropólogo Arthur Kleinman. A coleta de dados foi realizada no período de
outubro de 2006 a junho de 2007. Utilizou-se para o desenvolvimento da mesma a entrevista semiestruturada, gravada com as pessoas com diagnóstico de câncer em tratamento antiblástico, 06
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homens e 07 mulheres e a problematização, com registros em diário de campo com 10 enfermeiras
da Central de Quimioterapia. A análise de conteúdo proposta por Bardin foi utilizada para análise dos
dados categorizados em itinerário terapêutico das pessoas com diagnóstico de câncer; cuidado de
Enfermagem e significados do conforto. Os achados deste estudo mostraram que os cuidados de
Enfermagem são incorporados parcialmente ao itinerário terapêutico da pessoa com diagnóstico de
câncer. Esta incorporação parcial se deve ao fato da sistematização dos cuidados de Enfermagem
ser desenvolvida de forma empírica e sem padronização entre os pares. Faz-se, portanto necessário,
um movimento pautado na educação permanente para incorporação da sistematização dos cuidados
de Enfermagem como filosofia de cuidado e para o cuidado. Este estudo poderá auxiliar no
planejamento do cuidado de Enfermagem, na qualidade e eficácia do cuidado e no bem-estar da
pessoa com diagnóstico de câncer em tratamento antiblástico.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0590-D.pdf
Nº de Classificação: 5105
GUEDES, Jenifer Adriana Domingues. Memórias dos profissionais de enfermagem do Hospital
Nereu Ramos em época de aids (1986-1996). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem histórica, cujo objetivo foi historicizar
as memórias dos profissionais de enfermagem acerca do surgimento da aids e sua evolução no
Hospital Nereu Ramos (HNR) de Florianópolis/Santa Catarina (SC), no período compreendido entre
1986 e 1996. A escolha do período de tempo deve-se ao fato de, em 1986, terem sido notificados os
três primeiros casos de aids em Florianópolis e, em 1996, o Ministério da Saúde ter instituído a
política de acesso universal à terapia anti-retroviral no Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três enfermeiros, dois técnicos de enfermagem e dois auxiliares de enfermagem,
recorrendo à história oral como método-fonte-técnica e à memória como referencial. A pesquisa
respeitou as Diretrizes e Normas Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos
recomendadas pela Resolução nº 196/96 e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC,
com o parecer nº 0336/06. Para a análise e interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo
temática, do qual surgiram as seguintes categorias e subcategorias: a memória sobre os
enfrentamentos dos profissionais de enfermagem em época de aids – os enfrentamentos face à aids,
às pessoas que viviam com HIV no HNR, ao risco de infecção pelo HIV, frente à família, amigos,
sociedade, profissionais e instituições de saúde; do estigma ao reconhecimento do HNR como
modelo de referência no tratamento da aids em SC; recordar o passado como espaço
fortalecedor/vivificador do conceito de identidade e satisfação profissional na enfermagem. A
discussão dos resultados permitiu constatar que a aids provocou mudanças expressivas no HNR
como um todo e no comportamento dos profissionais de enfermagem que lá atuaram. O advento da
aids e suas repercussões levaram a que os profissionais se mobilizassem no sentido de enfrentarem
a doença, de se capacitarem para o cuidado de pessoas que vivem com HIV e para a melhoria dos
cuidados e das condições de trabalho dentro da instituição. Isto tudo fez com que o HNR passasse de
um hospital esquecido pela sociedade, para um hospital respeitado e reconhecido no tratamento da
aids em SC. É possível concluir também, que passados mais de vinte anos do seu surgimento, a aids
continua a representar um grande desafio para quem trabalha nessa área, e também para a
sociedade, devido ao seu caráter estigmatizante e discriminatório.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0588-D.pdf
Nº de Classificação: 5106
SARDO, Pedro Miguel Garcez. Aprendizagem baseada em problemas em reanimação cárdiopulmonar no ambiente virtual de aprendizagem Moodle®. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 226 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SASSO, Grace Terezinha Marcon Dal
RESUMO: Pesquisa metodológica e produção tecnológica de natureza quantitativa que teve como
objetivos: estruturar os conteúdos de Reanimação Cárdio-Pulmonar (RCP) na metodologia de
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
implementar a ABP em RCP em um AVA com os alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); avaliar a ABP em RCP em um AVA, mediante
instrumentos específicos. Fundamentado no Referencial Construtivista e na ABP. Teve como
população alvo os alunos da 3ª fase do Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC. A seleção
da amostra se deu por conveniência, mediante convite formal a todos os integrantes dessa fase,
sendo que dos 19 alunos que se inscreveram no curso, apenas 09 o concluíram (47,37%). Assim, a
população caracterizou-se por uma amostra não probabilística de 13 participantes: 09 alunos; 02
enfermeiros e 02 técnicos de informática. Respeita as Diretrizes e Normas Regulamentadoras da
Pesquisa envolvendo Seres Humanos (Resolução n.º 196/96). Foi aprovado Comitê de Ética em
Pesquisa da UFSC com o parecer nº 0279/2006. Para o desenvolvimento do conteúdo de RCP na
metodologia de ABP no AVA Moodle® foram cumpridas as seguintes etapas: (1) Análise e
Planejamento; (2) Modelagem (conceitual, navegação, interface); (3) Implementação; (4) Avaliação e
Manutenção; (5) Distruibuição. Dentre os instrumentos de coleta de dados utilizados destacam-se: o
próprio AVA Moodle® para a avaliação da aprendizagem; formulário fundamentado no Padrão
ISO/IEC 9126 para avaliação do AVA Moodle®; e formulário com 3 questões abertas para avaliação
da metodologia de ABP. A proposta desenvolvida engloba todas as etapas da ABP e apresenta
diversos recursos interativos. O objeto de aprendizagem, desenvolvido em linguagem ActionScript no
software Macromedia Flash® 8.0, e o fluxograma de atuação em Suporte Básico de Vida (SBV), com
fotografias e exemplificações detalhadas, “transportou” os alunos para as situações problema
apresentadas e permitiu a integração de todas as etapas de atendimento em SBV de acordo com as
orientações da American Heart Association (2005). Os alunos realizaram em média 525,33 ações
(registros) dentro do AVA Moodle® e obtiveram uma a classificação média de 7,93 valores,
demonstrando capacidades de atuação perante situações reais de Parada Cárdio-Pulmonar (PCP).
Durante o desenvolvimento do estudo percebeu-se que alguns alunos ainda estão profundamente
enraizados nos métodos tradicionais de ensino. No entanto, esta proposta de ensino-aprendizagem
permitiulhes adquirir novos conhecimentos, habilidades e atitudes com base em “verdadeiros
problemas” de PCP; construir o conhecimento no seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem
utilizando suas experiências e deu-lhes uma maior independência e autonomia nas suas decisões e
escolhas. No que diz respeito à qualidade do software, os alunos, enfermeiros e técnicos de
informática consideram que o courseware desenvolvido satisfaz as necessidades dos usuários, é
imune (ou pelo menos previne) falhas, é fácil de usar, é rápido e “enxuto”, mas que ainda (na opinião
dos técnicos de informática) pode ser melhorado em termos de manutenibilidade e de portabilidade.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0589-D.pdf
Nº de Classificação: 5107
NAZÁRIO, Nazaré Otília. Efeito de uma intervenção educativa individualizada na qualidade de
vida de pacientes de asma persistente. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. 134 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de
PIZZICHINI, Marcia Margaret Menezes
RESUMO: Trata-se um ensaio clínico, semi-experimental, com duração de 18 semanas,
intervencional, de delineamento longitudinal, randomizado, de grupos paralelos, com o objetivo de
desenvolver módulos de aprendizagem sobre o controle da asma para a intervenção educativa e
avaliar os efeitos na qualidade de vida e a relação com o controle da asma dos pacientes submetidos
à intervenção educativa. O estudo foi dividido em dois períodos seqüenciais distintos: período prérandomização com duração de 2 semanas, teve por objetivo determinar se os participantes eram
capazes de seguir as orientações, preencher adequadamente os diários e medir o pico de fluxo
expiratório e, período pós-randomização que teve a duração de 16 semanas. Os participantes do
Grupo Intervenção (GI), durante o período pós randomização, foram avaliados através de visitas com
intervalos de 30 dias. Os dados foram analisados de forma estatística e clínica. Nos resultados
observamos que o escore global de qualidade de vida no GI teve uma melhora clinicamente
importante (> 2.0) e que isto não ocorreu no GC. Contudo a análise das diferenças entre grupos
demonstrou nível de significância igual a 0.05. A análise das mudanças após intervenção em cada
domínio estudado, mostrou aumento clinicamente importante (diferença ¡Ý 0.5) no GI e no GC
apenas na limitação das atividades. As diferenças entre grupos foram estatisticamente significativas
apenas para limitação das atividades e função emocional. No controle da asma os resultados
demonstram que o mesmo não foi modificado pela intervenção educativa, quer quando analisado
como escore global ou quando analisado por itens do escore. Estes resultados são importantes
porque demonstram que uma intervenção educativa pode modificar a qualidade de vida dos
asmáticos. Além de serem relevantes por comprovar que a utilização de um método educativo
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estruturado, flexível e dinâmico, amplia informações fundamentais sobre a asma favorecendo
mudanças na forma de lidar com a doença e seu tratamento. Sugere que se comece a pensar em
submeter a prática assistencial de enfermagem a investigações criteriosas, procurando avaliá-la a luz
do que se entende por enfermagem-ciência. Uma comprovação em nível de desempenho assistencial
poderá contribuir para a apropriação do papel do enfermeiro com maior autonomia profissional,
principalmente no que tange a realização do diagnóstico, prescrição e avaliação de enfermagem,
junto aos pacientes e familiares, nas mais diversas áreas assistenciais, que também requerem pela
prática educativa uma aprendizagem de autonomia no controle de seu conviver com a asma, como
uma condição crônica de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0591-T.pdf
Nº de Classificação: 5108
SILVA, Luiz Anildo Anacleto da. Perspectivas de transcender na educação no trabalho:
tendências da enfermagem latino-americana. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. [230] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: O objetivo deste estudo está em evidenciar as tendências de educação no trabalho na
América Latina as quais estão sendo veiculadas nos periódicos de enfermagem, analisando-as crítica
e reflexivamente. Na revisão da literatura utilizaram-se autores de diferentes áreas de atuação, em
especial da enfermagem. A construção do referencial filosófico teve como base a Teoria
Problematizadora de Paulo Freire e a Práxis de Adolfo Sánchez Vázquez, secundados por outros
autores. Metodologicamente este estudo pode ser classificado como qualitativo, exploratório, com
pesquisa documental. Para organizar os dados da pesquisa foi construído um software que permitiu o
armazenamento de dados como: origem dos artigos publicados; formação, titulação e área de
atuação dos autores; as revistas foram catalogadas pela denominação, número volume, ISSN, ano,
mês e cidade em que foram publicadas. A pesquisa envolveu 18 periódicos que disponibilizam textos
integrais e livres, com a revisão de 299 exemplares, 3310 de resumos e palavras chaves, dos quais
foram retirados 70 artigos completos sobre a educação no trabalho de 07 diferentes países latinoamericanos. Na contextualização do cenário do estudo evidenciaram-se pontos críticos na
enfermagem, tais como: diversidade de formação, insuficiência quantitativa e qualitativa de pessoal,
migração de enfermeiras, concentração em grandes centros urbanos. Estratégias de resolução a
serem implementadas a médio e longo prazo são preconizadas na Agenda de Saúde para AméricaOPAS/OMS, associações profissionais e de classe, fundações filantrópicas, entre outras. No
tratamento dos dados obtidos construíram-se seis categorias e as subseqüentes estruturas de
resposta: as tendências de educação no trabalho, educação no trabalho e níveis de práxis, a
educação no processo de trabalho na enfermagem, a educação no trabalho e a relação entre cuidar e
educar, a educação no trabalho e a construção do conhecimento e a educação no trabalho na
perspectiva do empoderamento dos sujeitos. Evidencia-se a possibilidade de transcendência em
países como Brasil, Chile, Colômbia e México, em razão da amplitude das propostas de educação,
embasamento em teorias educativas, formação, capacitação e titulação de recursos humanos, a
articulação entre docência/serviços e as políticas de saúde. Na Argentina as ações educativas estão
mais para a conservação em moldes tecnicistas. Em Cuba, a ênfase na obtenção dos resultados
reforçam o tecnicismo com viés ideológico, enquanto que no Paraguai as propostas de educação no
trabalho são praticamente incipientes. A construção desta pesquisa mostra que as possibilidades de
transcendência estão na aproximação de teoria e prática, estruturação dos serviços, com propostas
de educação no trabalho que permitam o empoderamento dos sujeitos.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0596-T.pdf
Nº de Classificação: 5109
VIEIRA, Mariana. Histórias de vida das famílias: mãe e filho soropositivos para o HIV. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [181] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos
RESUMO: Este estudo tem como objetivo geral compreender, a partir das histórias de vida das
famílias, as estratégias desenvolvidas pelas mesmas para conviver com o HIV, assim como, com a
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criança também HIV positivo, e como objetivos específicos: identificar na história de vida das famílias,
as estratégias desenvolvidas pelas mesmas para conviver com o HIV, assim como, com a criança
HIV positivo; e analisar a historicidade do processo de cuidar das famílias às crianças HIV positivo,
baseada na Teoria Humanista de Paterson e Zderad. Utiliza abordagem qualitativa e teve como fonte
para a coleta de dados, a “história de vida”. Os sujeitos foram três famílias soropositivas para o HIV,
tendo como foco central a mãe biológica, que convive com a criança também HIV positivo. O contexto
foi um Hospital Dia em Florianópolis/SC. Foram realizadas três entrevistas em profundidade com
cada família, totalizando nove entrevistas no período de outubro de 2006 a maio de 2007. Optamos
pela análise de conteúdo para tratar da história de vida das famílias, das quais emergiram três
categorias: memórias da infância; da adolescência e da maturidade. Os resultados frente à primeira
categoria se baseiam na composição/relação famíliar; influência da família e da sociedade para o
desenvolvimento da personalidade da criança. A segunda categoria enfoca questões acerca da
sexualidade. A terceira categoria enfoca em um primeiro momento, as estratégias desenvolvidas
pelas famílias para conviver com a infecção pelo HIV, tais como, apoio familiar, religioso, prevenção,
e as diferentes reações frente às atitudes de discriminação e num segundo momento, o enfoque às
estratégias das famílias soropositivas para o HIV no convívio com a criança também HIV positivo, tais
como, tratamento medicamentoso; revelação do diagnóstico à criança; hábitos diários como
alimentação, educação e lazer. Ao término deste estudo, constatou-se que os pressupostos que o
nortearam foram confirmados em termos de que muitas das estratégias desenvolvidas pelas famílias
soropositivas para o HIV foram influenciadas pela sua história de vida. Salienta-se ainda, que a
utilização do marco conceitual, a partir da Teoria de Paterson e Zderad, proporcionou a confirmação
de que a família vem a estar melhor mediante a presença da interação, do diálogo e vínculo com o
outro. Pressupostos estes, que são essenciais na atuação da enfermagem, pois sendo arte e ciência,
permite que o enfermeiro interaja e conheça o ser que é cuidado, assim como, as estratégias por
estes desenvolvidas no convívio com o HIV, num processo de trocas e conhecimento dos envolvidos.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0593-D.pdf
Nº de Classificação: 5110
SOUZA, Neila Santini de. Educação em saúde da criança e adolescente com câncer e sua
família em casa de apoio. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. [105] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARTANA, Maria do Horto Fontoura
RESUMO: O câncer infantil constitui na atualidade um dos problemas na área de saúde pública. De
acordo com o Instituto Nacional de Combate ao Câncer - INCA, ele já é a terceira causa de morte
entre um e catorze anos de idade em nosso país. As formas de tratamento têm oportunizado
acompanhamento ambulatorial a partir de centros de referência que concentram crianças e
adolescentes de regiões geográficas extensas. Nesse contexto, as casas de apoio são recursos para
abrigo, hospedagem e auxílio a essa população, passando a fazer parte do cotidiano e da realidade
das famílias. Este estudo teve como objetivo identificar as necessidades de educação em saúde de
crianças e adolescentes com câncer e suas famílias em casa de apoio, bem como elaborar, aplicar e
avaliar uma proposta de educação em saúde de acordo com as necessidades identificadas. Trata-se
de uma pesquisa convergente-assistencial, que teve como referencial teórico-metodológico a
dialogicidade de Mikhail Bakhtin, a pedagogia libertadora de Paulo Freire e as dinâmicas de
criatividade e sensibilidade de Ivone Cabral. Para a geração de dados durante a prática-assistencial,
utilizamos dinâmicas de criatividade e sensibilidade do método criativo-sensível. O trabalho foi
desenvolvido em uma Casa de Apoio à criança e ao adolescente com câncer no município de
Florianópolis/SC. Foram realizados nove encontros com as crianças e os adolescentes com câncer e
suas famílias, as quais foram representadas por cinco mães que acompanhavam seus filhos durante
o tratamento ambulatorial. A idade das crianças e dos adolescentes variou de dois a treze anos. As
necessidades de educação em saúde foram agrupadas nos seguintes temas: o corpo tem
necessidades especiais; a busca pela cidadania; aprendendo a conviver com a doença oncológica;
garantindo o apoio familiar e a socialização. A avaliação da proposta destaca a logística necessária
para estabelecer momentos de criatividade e sensibilidade, o uso das dinâmicas de criatividade e
sensibilidade em casa de apoio e os recursos empregados no processo de construção de
conhecimento e produções artísticas.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0595-D.pdf
Nº de Classificação: 5111
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MARCHI, Christian Lorenzo de Aguiar. O significado do cuidado/tratamento realizado pelas
pessoas com dor lombar crônica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. [144] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIRELLES, Betina H. Schlindwein
RESUMO: A dor é parte inseparável da condição humana. A dor lombar é provavelmente o sintoma
mais comum da prática clínica em fisioterapia. Uma condição crônica desta dor traz conseqüências
não apenas estruturais ou biomecânicas, mas também alterações de ordem psicológico-emocional e
de convivência social. Portanto, os caminhos que levam aos diversos cuidados e tratamentos
escolhidos para resolver este problema, envolvem um processo complexo, que não pode ser
resumido ao modelo de conhecimento biomédico, pois tanto saúde como doença e seu tratamento
são experiências construídas pelas pessoas em seus contextos de relações sociais. Tal percepção
iniciou-se a partir de um projeto do NUCRON (Núcleo de Estudos e Assistência às Pessoas com
Doenças Crônicas PEN/UFSC) sobre o itinerário terapêutico de pessoas com problemas crônicos de
saúde. Esta pesquisa tem o objetivo de compreender o significado do cuidado/tratamento para as
pessoas com dor lombar crônica a fim de tornar a sua assistência mais sensível às questões sócioculturais e de forma integral, contribuindo para a reflexão e reformulação do planejamento e da
organização de programas de saúde para pessoas com este tipo de sintomas. Trata-se de uma
pesquisa de cunho qualitativo procurando uma primeira aproximação aos preceitos da antropologia
interpretativista. Foram entrevistadas 20 pessoas com dor lombar crônica, em tratamento num serviço
de assistência fisioterapêutica. Reforçando o método de coleta, um grupo focal foi realizado com 8
destes sujeitos. A coleta de dados foi realizada entre os meses de junho e agosto de 2007. Foram
exploradas as noções sobre saúde e doença, os tipos de cuidado utilizados e os motivos pela sua
escolha. Para a formulação das seguintes categorias foi utilizada a análise de conteúdo para os
dados indexados por software específico: - Atitudes e comportamentos da pessoas frente a
experiência da dor lombar e - O significado do tratamento/cuidados seguidos, caracterizados por:
sentir-se bem com o cuidado/tratamento; sentir-se (in)capaz frente ao cuidado/tratamento; manter a
esperança quanto ao cuidado/tratamento. Verificou-se que os tratamentos/cuidados selecionados
dependem de contextos que vão além dos componentes biomecânicos e estruturais causais. Atribuise a esta escolha, o significado e as convicções que as pessoas têm sobre as suas dores nas costas.
Fatores como a intensidade dos sintomas, o tempo de permanência deles, a disfunção que eles
proporcionam e o sofrimento que a eles é associado dão noção à pessoa de que ela está doente e
precisa buscar ajuda. Esta ajuda é escolhida tendo como base aspectos econômicos e culturais de
suas vidas. As escolhas para o cuidado/tratamento limitaram-se aos âmbitos do subsistema familiar e
profissional. A maior diversidade de escolhas foi relacionada ao subsistema profissional onde as
pessoas mudam constantemente de especialidade e de abordagem utilizada. Tal comportamento
pode estar associado ao comportamento da dor que é instável e apresenta diferentes significados,
em diferentes contextos com o passar do tempo. Outros motivos relacionados foram o não
esclarecimento suficiente sobre o diagnóstico, prognóstico e terapêutica por parte do profissional que
atende e a não resolução dos problemas associados aos sintomas em curto prazo. O profissional de
saúde, ao reconhecer as diferenças de conhecimentos, comportamento, atitudes, significados e
valores atribuídos pelos sujeitos ao processo de viver e ser saudável, favorece a interação e a
relação genuína. O reconhecimento desta dimensão sócio-histórico cultural é importante para que se
compreendam as limitações do modelo biomédico, no qual os profissionais de saúde estão
geralmente enraigados, e então, estabelecer o diálogo e a interação entre o profissional de saúde e a
pessoa com dor lombar crônica.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5112
JORGE, Camila Stefanes Goulart. Rotinas familiares: um estudo com famílias de crianças
participantes de um programa de suplementação alimentar. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. 180 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Os fatores condicionantes da desnutrição infantil permeiam, além do contexto social
amplo, o ambiente familiar onde a relação entre a estrutura física e a organização diária dos membros
afeta, de forma positiva ou negativa, a saúde da criança e da família. Em função disso, desenvolveuse um estudo de múltiplos casos, de abordagem qualitativa, com quatro famílias de crianças
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participantes de um programa de suplementação alimentar, num bairro do município de
Florianópolis/SC. O objetivo foi de conhecer, na perspectiva do referencial teórico de Rotinas
Familiares, as rotinas das famílias com crianças desnutridas ou em risco nutricional. A investigação
ocorreu através da observação direta em campo e de entrevistas gravadas com a mãe ou outro
membro responsável pelos cuidados da criança, no domicílio dos sujeitos, estendendo-se à Unidade
de Saúde e ao Centro Comunitário Local, no período de outubro de 2006 a agosto de 2007.
Procedeu-se a categorização dos dados de cada família apoiada no método de análise de conteúdo
de Bardin, seguida de uma análise comparativa à luz do referencial teórico. Como resultados
emergiram as seguintes categorias: “Os breves encontros no ambiente familiar”; “As dificuldades
enfrentadas”; “Ela desnutriu, e agora?”; “Assim é nosso dia”; “Tem vezes que falta comida”; “Depois
que a casa incendiou ficou tudo mais difícil”; “Outras limitações diárias”; “As rotinas e as instituições;
“Antes eu era a Tina, agora sou a mãe”; “Instituindo uma rotina alimentar”; “O programa norteia o
cuidado da criança; “Simplesmente eu tô sozinha nisso aí”; “A rotinas da família e as instituições: a
culpa é um pouco nossa e um pouco deles”. Desta análise, observaram-se famílias heterogêneas,
cada qual com rotinas específicas que se modificam constantemente para o atendimento das
necessidades básicas dos membros frente aos eventos esperados e inesperados no ambiente
familiar e às condições econômicas. Algumas dessas rotinas promovem a coesão do núcleo e
auxiliam no cuidado das crianças desnutridas ou em risco nutricional e são desenvolvidas também
pelos pais, avós e outros membros da rede de parentesco. Os sujeitos dependem, em maior ou
menor grau, da rede de suporte social e dos recursos oferecidos pelo programa de suplementação
alimentar para a continuidade da vida familiar; e buscam constantemente a estabilidade emocional ou
financeira para dentro do núcleo. Conclui-se que esses resultados têm relevância para a equipe de
saúde, pois apontam caminhos que podem ser percorridos para a construção de intervenções mais
efetivas no cenário da atenção primária, tanto na prática preventiva como na restauração do estado
de saúde dos indivíduos e das coletividades.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0597-D.pdf
Nº de Classificação: 5113
CARVALHO, Karen Knopp de. A obstinação terapêutica como uma questão ética. Rio Grande.
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: Questões envolvendo a obstinação terapêutica estão presentes no cotidiano das Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs), onde diferentes decisões são tomadas, com relação ao destino do
tratamento de pacientes em processo de morrer e de morte. Esta temática ainda é pouco discutida
entre os profissionais da saúde que atuam nas UTIs, especialmente pelas profissionais de
enfermagem, que são responsáveis pela implementação das terapêuticas prescritas pelos médicos,
com as quais, muitas vezes, podem discordar. Assim, este estudo tem como objetivos: - Conhecer se
as enfermeiras reconhecem a prescrição de tratamentos fúteis no ambiente em que atuam; Conhecer os sentimentos das enfermeiras envolvidos na implementação de tratamentos que
consideram fúteis; - Conhecer as estratégias construídas pelas enfermeiras no enfrentamento dessas
situações. Foram realizadas 6 entrevistas semi-estruturadas com enfermeiras que atuam em UTIs . A
partir da análise do conteúdo dos dados, quatro categorias foram construídas: - Obstinação
terapêutica: o que é isto? as enfermeiras, que atuam nas UTIs, desconhecem o termo obstinação
terapêutica, mas a reconhecem como muito presente em suas práticas; - A obstinação terapêutica
como o prolongamento do sofrimento: as profissionais consideram que a obstinação terapêutica
prolonga o sofrimento do paciente e de seus familiares e, também, o seu sofrimento e o da equipe de
enfermagem; - A obstinação terapêutica como a priorização da cura: as enfermeiras identificam em
suas práticas cotidianas tratamentos obstinados; entretanto, acreditam ser necessário investir na cura
do paciente, ressaltando a sua inquestionabilidade; Enfrentamento da obstinação terapêutica:
cuidado humanizado? são apresentadas algumas estratégias no enfrentamento desta temática,
considerando a participação do paciente como imprescindível no processo de tomada de decisões. O
trabalho demonstra a necessidade e a importância de avaliar as medidas terapêuticas que
necessitam ser utilizadas no tratamento de pacientes em processo de morrer e de morte, de modo
que possam viver a fase final de sua vida com qualidade, considerando que quando a cura não é
mais possível, é necessário cuidar, preocupando-se com a pessoa doente e respeitando sua
integridade, lembrando que o cuidado é a base do exercício profissional da enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 5114
WEIS, Alisia Helena. O processo de trabalho da enfermagem: um olhar sobre os princípios/ações
da atenção primária ambiental e da promoção da saúde na rede básica de saúde. Rio Grande.
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. 184 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo principal analisar o processo de trabalho da enfermagem
na Rede Básica dos Serviços Públicos de Saúde, na ótica dos princípios da atenção primária
ambiental e da promoção da saúde que estão presentes em suas práticas. Tendo como objetivos
específicos conhecer o processo de trabalho da enfermagem da Rede Básica dos Serviços Públicos
de Saúde; identificar os princípios da promoção da saúde que estão sendo desenvolvidos na Rede
Básica dos Serviços Públicos de Saúde; conhecer os princípios da APA que estão sendo
operacionalizados no trabalho da enfermagem. Para tanto, o método adotado foi o de um estudo de
corte transversal, quanti-qualitativo de caráter exploratório, descritivo e analítico, no qual se buscou
conhecer o trabalho desenvolvido pelas enfermeiras da Rede Básica de Saúde, a partir das Unidades
de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde, nos municípios de Rio Grande e São José
do Norte que compõem a 3a Coordenadoria Regional de Saúde. Conseqüentemente, foi construído
um instrumento com 51 perguntas fechadas, de múltipla escolha, que utilizam uma escala de grau de
importância com notas de 0 a 10, aplicado às enfermeiras da Rede Básica de Saúde. Ao término
deste estudo destacam-se algumas considerações relevantes: a organização do trabalho na Rede
Básica de Saúde ocorre em nível local através da participação da Secretaria Municipal de Saúde e
das necessidades da população por meio da demanda programática, sendo que este dado foi mais
expressivo pelas enfermeiras das USF do que pelas enfermeiras da UBS, entretanto não foi
visualizada a participação em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde; o trabalho na Rede
Básica de Saúde desenvolvido pelas enfermeiras serve para promover a saúde e prevenir a doença;
o entendimento sobre a expressão atenção primária ambiental é visualizado por meio das atividades
de prevenção a doenças e agravos; o compromisso do profissional como cidadão, em assegurar que
cada pessoa tenha acesso a um ambiente saudável é o princípio da atenção primária ambiental
visualizado pelas enfermeiras através do trabalho que desenvolvem na Rede Básica de Saúde; a
promoção da saúde influencia o trabalho sobre as condições clínicas (processo saúde-doença e seus
condicionantes/determinantes); os elementos intrínsecos da promoção da saúde, utilizados pelas
enfermeiras no trabalho que desenvolvem na Rede Básica de Saúde são os ambientes favoráveis à
saúde, a participação social e o próprio sistema de saúde. Pode-se, então, concluir com esses fatos
que o trabalho desenvolvido na Rede Básica de Saúde em âmbito da atenção primária ambiental e da
promoção da saúde se aproximam das maneiras como as trabalhadoras desenvolvem suas
atividades no processo de trabalho diário, tanto em USF quanto em UBS e constituem-se um
caminho para a mudança do modelo assistencial hegemônico nos serviços de saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5115
ALVES, Aline Soares. Recém-nascido de risco: fatores que contribuem para a precisão de cuidados
intensivos neonatais. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2005. [111] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: Este estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa foi desenvolvido com 61
recém-nascidos (RN) de risco internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal do Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – cujas famílias eram residentes no município do Rio Grande/
RS. Os dados foram colhidos no período de abril a setembro de 2005, utilizando-se uma entrevista
semi-estruturada aplicada às mães durante o período de internação de seus filhos. O estudo buscou
identificar os fatores pré e perinatais que influenciaram as condições de nascimento levando à
necessidade de internação do RN. Dentre estes foram investigadas as características
socioeconômicas, demográficas e biológicas maternas, a história gestacional e reprodutiva da mãe e
as condições de nascimento da criança, propriamente ditas. Após a análise dos dados verificou-se
que 60,7% dos RN que fizeram parte do estudo apresentaram baixo peso ao nascimento (BPN) e
49,2% eram pré-termos. Dos RNs avaliados 62,3% nasceram por cesariana, sendo que destas 14,8%
foram referidas como eletivas pelas mães. Quanto à situação socioeconômica 85,2% das mães
relatou renda familiar per capta inferior a dois salários mínimos, sendo que 75,4% delas não exercia
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atividade remunerada. Das entrevistadas 83,6% vivia com companheiro e 47,5% possuía mais de oito
anos de estudo. A maioria das mulheres era de cor branca (68,9%) e tinha entre 20 e 34 anos (59%).
Salienta-se que 26,2% das mães tinha idade inferior a 19 anos. Das mulheres que souberam informar
seu peso pré-gestacional (56), 84, 4% relatou peso superior a 50 kg. Entre as mães entrevistadas
41% eram primíparas e 23% referiram já ter tido três ou mais gestações. Das mulheres com história
de gestação anterior (36), 38,9% já havia tido no mínimo uma gestação finalizada em aborto e 25%
referiu ter tido natimortos. História de BPN e pré-termo prévios foi referida por 27,8% e 38,9% dessas
mães, respectivamente. A maioria das mulheres (93,4%) realizou o pré-natal, sendo que 59,6%
referiu seis ou mais consultas. Das mulheres assistidas 66,7% iniciaram o pré-natal no 1o trimestre de
gestação. Entre as patologias mais prevalentes na gestação destacam-se a infecção urinária, a
anemia e a hipertensão arterial relatadas por 49,2%, 44,3% e 23% das mulheres. Sem desconsiderar
o aspecto socioeconômico das famílias dos RNs que fizeram parte do estudo, os resultados mostram
que apesar da cobertura ser elevada, a assistência pré-natal no município necessita ser revista em
sua qualidade para produzir sobretudo a ocorrência de patologias maternas durante a gestação e o
nascimento de RNs pré-termos e/ou com BPN, devendo ser redobrada a atenção durante o pré-natal
às mulheres com história de desfechos gestacionais desfavoráveis. Outro aspecto a ser ressaltado é
o índice elevado de cesarianas. Estes resultados servem de alerta aos enfermeiros e demais
profissionais de saúde e autoridades responsáveis pela saúde do município do Rio Grande,
ressaltando a importância da adoção de medidas para prevenir os principais fatores que levam aos
desfechos indesejáveis.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5116
BONDAN, Rosane Maria Martins. Consulta de enfermagem em saúde mental: sob a perspectiva da
teorista Hildegard Peplau. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: Ao pesquisar o tema consulta de enfermagem em clientes emocionalmente adoecidos,
buscaram-se respostas para a questão norteadora: Que contribuições a consulta de enfermagem
oferece aos seus clientes da saúde mental? Objetivou-se investigar as principais contribuições da
consulta de enfermagem realizada com clientes da saúde mental, com base na Teoria Parcial para a
Prática da Enfermagem de Hildegard Peplau (1952). Justifica-se este objetivo a partir dos
pressupostos formulados em relação à consulta de enfermagem em saúde mental (CESM)
acreditando que, através dela, torne-se possível: evitar ou reduzir a recaída do agravo emocional;
elaborar o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento prévio ao cliente emocionalmente
adoecido; favorecer a reintegração e a recuperação do indivíduo na sua comunidade, em um intervalo
de tempo reduzido e de forma mais eficaz, a CESM, através do incentivo direcionado ao cliente,
favorece a resolutividade de suas dificuldades, promove e contribui efetivamente a saúde mental.
Realizou-se um levantamento documental na Policlínica do Rio Grande/RS para buscar os sujeitos a
serem pesquisados. A coleta de dados foi realizada através da técnica de entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados e interpretados qualitativamente, emergindo daí as seguintes
categorias: a percepção e a qualidade de vida. Na categoria da percepção destacaram-se, como
elementos complementares e integradores, o auto-conhecimento, o conhecimento da doença e a
auto-estima. Em relação à categoria da qualidade de vida evidenciaram-se, como elementos
complementares e integradores, a valorização da vida, a motivação e o convívio social. A busca da
compreensão dos dados revelou que a consulta de enfermagem, utilizada como processo de
trabalho em saúde mental, contribuiu terapeuticamente para a recuperação dos clientes
emocionalmente adoecidos que a aceitaram como mais uma alternativa de tratamento, objetivando
intensificar o processo de recuperação. Descobriu-se que a consulta de enfermagem auxiliou a todos
os sujeitos a conhecerem-se e a entenderem melhor o que estava ocorrendo. Além disso, todos se
manifestaram satisfeitos e progredindo com as consultas de enfermagem, dando ênfase à
recuperação da auto-estima, à auto-ajuda, ao apoio, à oportunidade de expressar seus sentimentos,
de desabafar, e de transmitir tranqüilidade e motivação. Os participantes do estudo destacaram a
atuação e a qualificação da profissional enfermeira junto à clientela assistida, que possibilitou a
eficácia da terapêutica, promovendo o resgate do papel social dos sujeitos do estudo junto a seus
familiares, amigos, parentes e a seus compromissos laborais. A avaliação destes resultados permitiu
a construção do conhecimento relativo à consulta de enfermagem, que auxilia os portadores de
sofrimento mental e possibilita-lhes, além de conhecer-se a si mesmos e à própria doença, apoio na
reconquista de dias mais felizes. Propicia-lhes uma qualidade de vida mais confiante, digna e efetiva.
E também os reintegra mais brevemente ao convívio social e ameniza-lhes as recaídas dos agravos
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emocionais. Os resultados obtidos confirmam os pressupostos inicialmente traçados. Todos os
sujeitos, em relação à consulta de enfermagem, manifestaram-se de forma positiva e salientaram
sentir-se gratificados pelas conquistas alcançadas: vencer seus momentos de adversidade, por não
terem desistido de si, de suas vidas, superando suas próprias limitações, otimizadas através do
suporte profissional que receberam da enfermeira.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5117
PINTO, Rosaura Elisabeth Monteiro. Avaliação da qualidade de vida no climatério entre usuárias
e não usuárias de terapia hormonal. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
2006. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAISCH, Ana Luiza Muccillo
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência da terapia hormonal (TH) na qualidade de
vida das mulheres no climatério. Realizou-se um estudo de corte transversal com mulheres entre 40 e
65 anos atendidas ao Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário da Fundação Universidade
Federal do Rio Grande (HU-FURG) e em clínica privada, nos meses de junho, julho e agosto de
2005. Foram consideradas como usuárias aquelas que usavam TH há pelo menos 6 meses no
momento da coleta de dados. Foram excluídas usuárias de anticoncepcional hormonal e usuárias de
qualquer tipo de medicação, não hormonal, para alívio dos sintomas climatéricos nos últimos 6
meses. Participaram do estudo 229 mulheres, 61 usuárias de TH e 168 não usuárias. Avaliaram-se
características sócio-demográficas e biológicas. O instrumento utilizado para a avaliação da
qualidade de vida no climatério foi o Questionário de Saúde da Mulher (QSM). A análise dos dados foi
realizada através dos testes do Qui-quadrado (exato de Fisher), teste “t” de student, teste de
tendência linear, teste de análise de variância fatorial 2 x 2 e teste post-hoc de Tukey. A idade média
(49,2 ± 5,2 anos) e idade média da menopausa (44,5 ± 5,2 anos) das usuárias de TH foram menores
do que as das não usuárias (50,9 ± 6,8 anos e 47,11 ± 4,8 anos respectivamente) (p=0,04 e p=0,02).
Ocorreu aumento do uso de TH com o aumento da renda (p<0,05). Não ocorreu interação entre renda
e TH, quando se procurou identificar se as maiores rendas e não a TH melhoravam a qualidade de
vida. Dos 9 domínios de qualidade de vida avaliados pelo QSM, em 6 os escores foram melhores
para as usuárias de TH (sintomas vasomotores, ansiedade e temores, memória e concentração,
comportamento sexual, sintomas somáticos e sintomas depressivos). Independente do uso ou não de
TH as mulheres com renda familiar maior do que 5 salários apresentaram melhores escores para
qualidade de vida nos domínios sintomas vasomotores (p<0,05), ansiedade e temores (p<0,01),
memória e concentração (p<0,05), comportamento sexual (p<0,05), sintomas depressivos (p<0,01) e
problemas do sono (p<0,05) do que as mulheres com menor renda familiar. Os sintomas vasomotores
foram os referidos como sendo os mais difíceis de conviver (p<0,01). As usuárias de TH
apresentaram melhor qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5118
TIER, Cenir Gonçalves. Depressão em idosos residentes em uma instituição de longa
permanência (ILP): identificação e ações de enfermagem e saúde. Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
RESUMO: Este estudo teve como objetivos: identificar a depressão; propor ações de enfermagem e
de saúde que poderão ser realizadas para minimização e/ou prevenção de sinais e sintomas de
depressão em idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência (ILP). Foi realizada uma
pesquisa, com abordagem qualitativa do tipo convergente-assistencial, tendo como local o Asylo de
Pobres de cidade de Rio Grande, RS. Os sujeitos do estudo totalizaram 55 idosos. Foram utilizados
três instrumentos de coleta dos dados. Para o primeiro e segundo instrumentos, empregaram-se as
técnicas de entrevista estruturada, para o terceiro a entrevista não-estruturada. Os resultados do
primeiro e segundo instrumentos encontram-se apresentados graficamente. Com base no segundo
instrumento, realizou-se o somatório das características predominantes, a partir da Escala Geriátrica
de Depressão de Yesavage. Para o terceiro instrumento, foi utilizado o direcionamento da pesquisa
convergente-assistencial, onde as percepções foram codificadas até se estabelecer categorias e/ou
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temas. A aplicação dos instrumentos efetivou-se após aprovação do projeto pelo CEPAS, seguindo
as orientações da Resolução 196/96. Obteve-se, como resultados: a idade dos idosos varia entre 60
a 105 anos, predominado o sexo feminino, viúvos seguidos por solteiros, nascidos em Rio Grande e
aposentados. Vinte idosos apresentaram depressão e seis deles transtorno afetivo limítrofe. As ações
de enfermagem voltaram-se para os diagnósticos de enfermagem de impotência, desesperança, risco
para solidão, alteração no processo de pensamento, potencial para o aumento do bem-estar
espiritual, revelando que alguns idosos se sentem felizes e satisfeitos com a vida e a
institucionalização. As ações de saúde propostas foram: oficina literária – ouvir e contar histórias;
atividades físicas; dança; trabalhos manuais; passeios; bingo e oficinas de memória. Percebeu-se
que este trabalho tem contribuído para que ocorram algumas mudanças na vida e rotina dos idosos
pesquisados. As ações de saúde e enfermagem foram propostas com intuito de ajudar os idosos a
melhorar sua saúde física e mental, bem como proporcionar que participassem de algumas atividades
de recreação. Desta forma, constata-se, que as atividades implementadas já estão proporcionando
aos idosos, alegria, participação e convívio social com outras pessoas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5119
SILVA, Lurdes Chiossi da. Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: uma prática
educativa com profissional da educação. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes se constitui em um sério problema
de saúde pública, com elevado potencial de impacto negativo sobre a saúde e o desenvolvimento das
pessoas envolvidas requerendo, portanto, ações efetivas, em diferentes níveis, para a proteção das
vítimas. Este estudo tem como objetivo geral desenvolver uma prática educativa com a finalidade de
instrumentalizar profissionais da área da educação para identificar e notificar situações de violência
intrafamiliar contra crianças e adolescentes, no município de Chapecó/SC. De forma específica,
objetiva identificar as necessidades e os problemas que enfrentam esses profissionais para proceder
o reconhecimento e a notificação da violência intrafamiliar e instrumentalizá-los através da prática
realizada. Em seu desenvolvimento foi utilizado como referencial teórico o Modelo Bioecológico do
Desenvolvimento Humano, de Bronfenbrenner, cujos elementos centrais são os Processos Proximais
vivenciados, neste estudo, pelos professores que dele participaram, suas características
biopsicológicas, o tempo e o contexto no qual estão inseridos. Do ponto de vista metodológico tratase de um estudo qualitativo, desenvolvido com um grupo de quatorze professores de uma escola da
rede municipal de educação de Chapecó/SC. Os dados foram coletados no terceiro trimestre de
2005, durante os sete encontros realizados com o grupo, sendo que cada um teve duração de duas
horas. Para análise dos dados foi utilizado como referência o método de Análise de Conteúdo
proposto por Bardin, seguindo as etapas da pré-análise; exploração do material e análise dos dados.
Os resultados apontam como fatores que dificultam a identificação das situações de violência
intrafamiliar contra crianças e adolescentes a falta de embasamento teórico desses profissionais e o
pacto de silêncio que se estabelece entre os membros da família das vítimas. Quando aos problemas
que influenciam na decisão de notificar essas situações são referidas o medo de assumir o papel de
denunciante; o descrédito dos profissionais em relação aos serviços e as instituições responsáveis
pela proteção das crianças e adolescentes; o equívoco na interpretação da lei 8069/93 – Estatuto da
Criança e do Adolescente. Com relação às necessidades sentidas pelos participantes para proceder
à identificação, estão a capacitação em serviço, pois esta poderia ajudá-los a compreender melhor o
problema e suas conseqüências a maior integração entre os serviços e a segurança para os
denunciantes, garantida por parte dos órgãos competentes. Os resultados são discutidos tendo por
base o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5120
SILVA, José Richard de Sosa. Sistema Único de Saúde: modalidades de atendimento e suas
inter-relações: um olhar da enfermagem. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio
Grande, 2006. 231 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
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RESUMO: O presente estudo teve como questão pesquisa as modalidades de atendimento das
instituições de saúde do SUS e as suas inter-relações. Desta maneira, objetivou-se, identificar as
diferentes
modalidades
de
atendimento
ao
cliente
do
SUS
oferecidas
pelas
instituições/organizações/serviços de saúde do município do Rio Grande, assim como compreender
as relações que mantêm entre si e de que forma se processam as suas inter-relações nos serviços e
ações de saúde. Construiu-se um referencial teórico capaz de dar sustentação para o
desenvolvimento da pesquisa, na perspectiva da saúde como um sistema, tendo como ponto de
referência a teoria de sistemas com abordagem de Bronfenbrenner (1996), dentre outros. Para obter
as informações utilizou-se como caminho metodológico a pesquisa qualitativa, descritiva e
exploratória. A coleta de dados processou-se através do método da entrevista semi-estruturada,
aplicado de agosto a setembro de 2006, a quatorze sujeitos: coordenadores dos diversos serviços de
entrada e encaminhamento de clientes do SUS do município do Rio Grande. A última questão da
entrevista era aberta, deixando espaço para os entrevistados propor sugestões que julgassem
pertinentes. O processo de análise levou em consideração as categorias estabelecidas previamente:
modalidades de atendimento, equipe multiprofissional e inter-relações das modalidades de
atendimento. Evidenciaram-se na análise e interpretação dos dados as diferentes modalidades de
atendimento oferecidas aos usuários do SUS, mostrando que cada uma apresenta peculiaridades
próprias e que o desconhecimento de outras, talvez, seja o motivo do não oferecimento, pois as
mesmas poderiam auxiliar na oferta de mais ações e serviços para esta clientela, trazendo soluções
para a demanda reprimida e diminuindo o custo com a internação hospitalar. Percebeu-se no
oferecimento das modalidades de atendimento, a presença constante da equipe multiprofissional
como elemento fundamental na execução das ações e serviços, destacando-se a forte participação
do profissional enfermeiro. Embora pressupondo, inicialmente, que as instituições/organizações/
serviços oferecem as modalidades de forma desarticulada, constatou-se ao longo deste trabalho, que
nem sempre acontece dessa maneira. Existe por parte dos trabalhadores das três instituições de
saúde um grande empenho para conseguir tanto o encaminhamento do cliente para exames como
para a possível internação ou outro atendimento a ser oferecido pelas instituições integrantes do
SUS. Evidenciou-se, entretanto, que não existem articulações formais e informatizadas de referência
e contra-referência que poderiam facilitar as inter-relações entre os serviços do SUS. Além disso,
constataram-se diferentes problemas enfrentados individualmente e coletivamente, e desta maneira
acredita-se que os resultados desta pesquisa sirvam como subsídios aos responsáveis e
representantes de saúde a encontrar estratégias alicerçadas nos princípios do SUS que venham ao
encontro de soluções e ainda consigam ser um instrumento motivador para desenvolver as interrelações das instituições/organizações/serviços entre si e o usuário do SUS.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5121
SOARES, Deisi Cardoso. Vivenciando o ser prematuro extremo e sua família no contexto
hospitalar e domiciliar. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: A questão norteadora deste estudo surgiu, a partir da vivência profissional, em uma
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Ao pesquisar o tema processo de cuidado dos prematuros
extremos, buscou-se respostas para a questão norteadora: Como se processa o cuidado ao
prematuro extremo, no contexto hospitalar e domiciliar? Para encontrar resposta a essa questão
objetivou-se identificar como se processa o cuidado ao prematuro extremo no contexto hospitalar e
domiciliar. Em relação, ao objetivo, foram traçados os seguintes pressupostos: o prematuro extremo
não recebe o cuidado da família, conforme as suas necessidades, porque a mesma não foi orientada,
de maneira sistemática e contextualizada, durante a hospitalização; a evolução biopsicossocial e
espiritual do prematuro extremo é influenciada pelo ambiente hospitalar e domiciliar; o prematuro
extremo não dispõe de ações e serviços de saúde específicos para lhe assegurar um suporte as suas
fragilidades e não existe um serviço de seguimento domiciliar ao prematuro. O referencial teórico
construído mostrou-se coerente e consistente em relação à análise e interpretação dos dados. Na
trajetória metodológica utilizou-se uma abordagem qualitativa exploratória-descritiva, com três sujeitos
prematuros extremos e suas famílias, internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, de um
Hospital Universitário, no município do Rio Grande/RS. Para a coleta de dados foram construídos três
roteiros, um para a observação sistemática, outro para a observação participante e o terceiro para a
entrevista semi-estrutura contemplando a categoria pré-estabelecida: o processo de cuidado ao
prematuro extremo. Além disso, utilizou-se de um roteiro de identificação da família e da criança no
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hospital e outro para contextualização do domicílio. A coleta foi realizada de outubro de 2005 a
agosto de 2006, através da observação sistemática durante a internação hospitalar e observação
participante e entrevista semi-estruturada no domicílio. Dentre os resultados observou-se que: o
processo de cuidado no domicílio foi influenciado pela presença materna durante a hospitalização do
prematuro extremo; o suporte familiar beneficiou o cuidador, possibilitando segurança e tranqüilidade
para o cuidado; os aspectos biológicos mereceram, por parte das mães, um destaque especial e se
evidenciaram associados com a insegurança materna no cuidado; as orientações da equipe de saúde
foram dadas de forma isolada, esporádicas, não sistemáticas e, portanto, não abrangendo todos os
cuidados e necessidades individuais de cada criança, mesmo assim, influenciaram, positivamente, no
cuidado domiciliar; o processo de cuidado inicia-se nos primeiros encontros da mãe com seu bebê,
configurando-se no cuidado afetivo; os serviços de apoio à saúde existentes são distanciados do
contexto domiciliar e oferecem apoio, especificamente, ao desenvolvimento biológico, não possuindo
uma visão integral do desenvolvimento destas crianças. Evidenciou-se que os aspectos biológicos,
psicossociais, espirituais e o cuidado são interdependentes e se processam em interação contínua,
possibilitando visualizar o recém-nascido prematuro extremo, como um ser humano único e diferente.

Acesso ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/arquivos/teses/DEISI%20CARDOSO%20SOARES.PDF
Nº de Classificação: 5122
BUSANELLO, Rozelaine Maria. Contribuições da tecnologia da informação à implementação da
sistematização da assistência de enfermagem. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, 2006. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: A enfermagem vem, ao longo do tempo, fazendo uso das mais diversas tecnologias para o
exercício da profissão. Dentre elas, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui
uma das mais importantes para o profissional enfermeiro, pois, além de ser uma atividade exclusiva,
possibilita um cuidado diferenciado, permite a sua avaliação e proporciona um novo olhar ao seu
fazer. A realização deste estudo teve como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento de
aplicativo específico à informatização da Sistematização da Assistência de Enfermagem para
incrementar, desta forma, a qualidade do cuidado de enfermagem e como objetivos específicos
elaborar Protocolos de Ações/Intervenções de Enfermagem relacionados com os Diagnósticos de
Enfermagem e analisar sua aplicabilidade e aceitação de seu uso pela equipe de enfermagem na
Unidade Toco-Ginecológica, no Setor de Obstetrícia e Alojamento Conjunto do Hospital Universitário
de Santa Maria-RS, sendo utilizada para a sua realização a pesquisa convergente-assistencial. Traz
como contribuição para o exercício da SAE o processo de enfermagem informatizado, utilizando
como referencial a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta e a
linguagem taxonômica dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA, contemplando Histórico de
Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Ações/Intervenções de Enfermagem, Evolução de
Enfermagem e Nota de Alta. Para as ações de enfermagem, foram construídos protocolos vinculados
aos diagnósticos, utilizando a revisão de bibliografia específica, a vivência profissional, bem como
algumas normativas institucionais. A ferramenta utilizada para o desenvolvimento do programa foi o
Delphi 6.0, através de uma parceria com profissional da área da informática. Constatou-se que o uso
da informática auxilia o desenvolvimento da SAE, principalmente, ao utilizar o computador à beira do
leito, bem como quando se utilizam os Diagnósticos de Enfermagem da NANDA e que os
profissionais necessitam de aperfeiçoamento, no que concerne à sua utilização com acurácia.
Percebeu-se ainda que, para que a SAE se efetive concretamente, é necessário o envolvimento, não
somente daqueles enfermeiros ligados diretamente à prática assistencial, mas das estruturas
institucionais que o apóiem e forneçam subsídios qualitativos e quantitativos, instrumentalizando-os
para esta prática.

Acesso ao texto integral:
http://www.ppgenf.furg.br/arquivos/teses/ROZELAINE%20MARIA%20BUSANELLO.pdf
Nº de Classificação: 5123
COSTA, Silvana Monteiro. Conhecimento dos clientes com tuberculose pulmonar e seus
familiares sobre adesão ao tratamento e fatores associados, no Munícipio do Rio Grande/RS.
Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2007. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDOZA-SASSI, Raúl Andrés
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RESUMO: Este estudo transversal objetivou determinar a prevalência de conhecimento sobre adesão
ao tratamento da tuberculose que os clientes com tuberculose pulmonar e seus familiares possuem
acerca desta doença e fatores associados. Foram entrevistados os portadores de tuberculose
atendidos no PCT ( Programa de Controle da Tuberculose) do município do Rio Grande-RS e seus
familiares com idade igual ou superior a 15 anos, totalizando 150 clientes, sendo 68 portadores de
tuberculose e 82 familiares dos mesmos. A prevalência de conhecimento encontrada foi de 60,0%. A
análise multivariada mostrou que o conhecimento sobre adesão esteve associado com a condição de
ser portador de tuberculose (razão de prevalência: 1,64; intervalo de confiança de 95%: 1,25 - 2,15) e
com o fato de já ter existido um caso da doença na família (razão de prevalência: 1,33; intervalo de
confiança de 95%: 1,04 - 1,70). Constata-se que o conhecimento sobre adesão é baixo;
evidenciando-se assim, a necessidade de ações educativas direcionadas aos enfermos, familiares e
comunidade.

Acesso ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/arquivos/teses/SILVANA%20MONTEIRO%20COSTA.pdf
Nº de Classificação: 5124
TEIXEIRA, Fernanda Gomes. Síndrome de Burnout em profissionais da educação: um estudo
com professores da rede municipal do ensino fundamental de Rio Grande/RS. Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2007. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: Atualmente é notório que a educação atravessa uma crise generalizada. Entretanto, ao
falar em crise da educação leva-se em consideração principalmente à remuneração baixa dos
profissionais, esquecendo-se de outras questões tão ou mais importantes como, por exemplo, a
sobrecarga desses profissionais que acumulam papéis na prática diária e a falta de reconhecimento
profissional pela sociedade. Além disso, existe ainda o relacionamento muitas vezes conflituoso com
alunos, pais e direção das escolas, a competição entre colegas por melhores horários, melhores
turmas, entre outros fatores. Todas essas são condições permeiam o quotidiano dos professores,
levando-os a desempenhar suas funções cada vez menos motivados e menos comprometidos e
tornando-os mais suscetíveis a desenvolver a Síndrome de Burnout. Este estudo tem como objetivo
identificar manifestações sugestivas da Síndrome de Burnout em professores do ensino fundamental
séries finais da cidade do Rio Grande/RS. Seu desenvolvimento foi orientado pela teoria bioecológica de Urie Bronfenbrenner, na qual os processos que ocorrem no dia a dia das pessoas, nos
mais diferentes contextos, são vistos como fundamentais para o desenvolvimento, no caso deste
estudo, da Síndrome de Burnout. Metodologia: é um estudo exploratório descritivo, qualitativo, cujos
dados foram coletados entre julho e agosto de 2006, através de entrevistas semi estruturadas,
realizadas com quinze professores que desempenham suas atividades em três escolas municipais da
cidade do Rio Grande/RS. Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos
participantes e posteriormente transcritas na íntegra. Os dados foram submetidos à análise de
conteúdo. Os resultados foram agrupados em três categorias, as quais representam as três
dimensões da Síndrome de Burnout referidas pela literatura: exaustão emocional, despersonalização
e baixa realização profissional. Essas categorias englobam alguns dos fatores que os professores
participantes deste estudo referem como determinantes das manifestações que consideram como
sugestivas de Burnout, tais como o relacionamento difícil com alunos em decorrência da falta de
limites destes, a falta de reconhecimento profissional por parte dos alunos, pais e sociedade, a
excessiva jornada de trabalho, entre outros. Conclusões: O estudo revela manifestação sugestiva da
Síndrome de Burnout entre os professores entrevistados e, principalmente, como estes sintomas se
manifestam de acordo com as características individuais de cada professor. Estes resultados são
discutidos no contexto de trabalho dos professores onde este estudo foi realizado.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=95517
Nº de Classificação: 5125
BARROS, Edaiane Joana Lima. O ser idoso estomizado sob o olhar complexo: uma proposta de
gerontotecnologia educativa. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2007. 136
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
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RESUMO: Na presença da estomia, o idoso pode apresentar maior grau de complicações e
dificuldades no processo de adaptação, talvez porque a estomia envolva significados que dizem
respeito à auto-imagem e à presença/aumento de dependência. Resgatar a necessidade do
autocuidado do idoso em relação à saúde é fundamental para que, no cuidado, se obtenha sua
participação e mobilização diária quanto à formulação do processo educativo em saúde. Este estudo
tem como objetivos identificar as características do idoso estomizado, atendido em um serviço de
estomaterapia e propor uma gerontotecnologia educativa que venha a contribuir no cuidado de idosos
estomizados, à luz da Complexidade, de Edgar Morin. Foi realizada uma pesquisa, com abordagem
qualitativa, do tipo estudo de caso, tendo como local um serviço de estomaterapia, o qual possibilitou
contato com fichas cadastrais e via telefone com os sujeitos e, depois, com o domicílio do idoso, no
Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Os sujeitos do estudo totalizaram 4 (quatro) idosos, sendo três
mulheres e um homem. Foram utilizados, como instrumento, o formulário e o ecomapa, e como
técnicas, a entrevista, a observação assistemática e a gravação. Foram respeitadas as normas éticas.
A análise dos dados deu-se por: 1) leitura exaustiva dos dados; 2) apresentação dos casos e seus
ecomapas tendo como suporte a Complexidade de Edgar Morin; 3) redescoberta de conceitos, a
priori, que ilustraram a visão do idoso com estomia: ser humano idoso estomizado complexo, saúde
complexa do idoso estomizado, cuidado complexo ao idoso estomizado e sua família. Por fim,
elaborou-se uma cartilha educativa, junto ao idoso, como facilitadora para o autocuidado. Quanto aos
resultados, verificou-se que cada idoso estomizado está permeado por situações pontuais e, a partir
disso, percebeu-se diferentes concepções recursivas e formas de enfrentamento na adaptação. A
aceitação da mudança corporal e psicológica mostrou-se mais fácil, quando se verificou apoio
familiar, instrução técnica anterior ou presença de pessoas conhecidas. O enfrentamento da doença e
a possibilidade da morte são aspectos presentes para os idosos e que limitam suas atividades de
vida diária. Assim, surgiram conceitos que contemplaram o ser humano em sua totalidade, com
incertezas e significados. A visão que transcende a complexidade da estomia engloba um cuidado
que busca integrar a família do idoso com estomia, estimulando-o ao autocuidado e ao acolhimento
diário, reforçando a auto-estima, como estratégia de recomeço em meio a desafios permanentes: ser
idoso e ter uma estomia. Lançar um novo olhar sobre a temática idoso estomizado é complexo,
exigindo abordagem multidimensional das características que o envolvem. Acredita-se que mudanças
favoráveis poderão advir após implementação de um programa de educação em saúde que
contemple a singularidade das questões que envolvem o idoso estomizado e suas necessidades.
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POLL, Márcia Adriana. Atendimento em unidade de emergência: organização e ética. Rio Grande.
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2007. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: A violência e o trauma são dois grandes problemas epidemiológicos da atualidade,
estando diretamente relacionados ao aumento da demanda de atendimento nas instituições de
saúde, com sérios questionamentos acerca de questões organizacionais e éticas vivenciadas pelos
profissionais de saúde frente a esta nova problemática. Assim, este estudo tem como objetivo
conhecer as possíveis relações entre a organização do serviço e as questões presentes no
atendimento dos pacientes acometidos de trauma e violência. O estudo caracteriza-se como
qualitativo, do tipo exploratório-descritivo, cujos dados foram colhidos em um Serviço de Pronto
Atendimento (PA) localizado em um hospital da região Noroeste do Rio Grande do Sul, mediante
observações do ambiente de trabalho e dos atendimentos prestados às vítimas; e de entrevistas
semi-estruturadas com quatorze integrantes as equipe de saúde. Da análise dos dados, emergiram
três categorias: “Qualificação da equipe como uma questão ética”, enfocando aspectos relacionados
à seleção, capacitação e qualificação dos profissionais, além da necessidade de protocolos que
orientem as ações prioritárias e diferentes atribuições no atendimento; a segunda categoria, intitulada
“Precariedade de recursos como uma questão ética: espaço físico, materiais e equipamentos”,
analisa, a partir do que preceitua a legislação, o existente no ambiente de trabalho, focalizando as
diferenças mais relevantes, capazes de comprometer o atendimento aos usuários; a terceira
categoria denominada “Alta demanda do PA versus organização do serviço” aborda a grande procura
por atendimentos de baixa complexidade no PA, acarretando sua superlotação, além de sobrecarga
de trabalho e sofrimento à equipe de saúde, o que está associado a fragilidades do atendimento da
rede básica de saúde. O trabalho demonstra que o modo como o serviço está organizado no que se
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refere aos recursos humanos, materiais e rotinas de funcionamento, decididas administrativamente e
aceitas pelos trabalhadores, têm implicações éticas tanto no atendimento dos usuários, e no seu
processo de viver e morrer, quanto para os próprios trabalhadores que ali atuam. O fato de maior
relevância, citado por todos os entrevistados se refere à falta de qualificação dos recursos humanos
voltada especificamente, para o atendimento às vítimas de causas externas.
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TOLEDO, Rafaela Cunha Matheus Rodrigues. Qualidade de vida: adaptação cultural do Spitzer
Quality of Life Index. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2007. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: Atualmente, a literatura tem apresentado inúmeras tentativas de prevenção e controle da
dor lombar. A natureza multifatorial dos fatores de risco associados a esta afecção representa
considerável desafio para a determinação de estratégias de intervenção que sejam realmente efetivas
no seu controle. O caráter crônico e incapacitante da lombalgia faz com que esta condição clínica
tenha repercussões importantes na vida do sujeito, comprometendo de forma significativa a qualidade
de vida de seus portadores. A literatura internacional tem relatado o uso do Quality of Life Index Spitzer (QLI) para avaliar a qualidade de vida de pacientes portadores de dor lombar. A adaptação
cultural de escalas e questionários já validados em outra língua tem sido amplamente recomendada,
uma vez que facilita a troca de informações entre a comunidade científica. Dessa forma, com a
finalidade de disponibilizar para a comunidade científica brasileira um instrumento de avaliação
genérica de qualidade de vida, este estudo teve como objetivo realizar a adaptação cultural do
instrumento Spitzer Quality of Life Index para a língua portuguesa do Brasil, bem como avaliar sua
confiabilidade junto a pacientes portadores de dor lombar crônica. Para assegurar a qualidade da
adaptação, foram seguidos os passos metodológicos recomendados por publicações especializadas:
tradução do instrumento para a língua portuguesa do Brasil, retro-tradução, avaliação por um comitê
de juízes, pré-teste, avaliação da confiabilidade e validade. Inicialmente, o questionário foi traduzido
por dois tradutores bilíngües de forma independente, que possuíam como língua materna a língua
portuguesa do Brasil. Posteriormente, dois outros tradutores, cuja língua materna era o inglês,
fizeram a retro-tradução. Um comitê composto por seis especialistas revisou e comparou as
traduções obtidas, desenvolvendo a versão final para a aplicação do pré-teste. O pré-teste foi
realizado em 40 pacientes portadores de dor lombar crônica. A confiabilidade foi avaliada por meio da
consistência interna e da estabilidade (teste-reteste). A validade foi obtida por meio da análise de
correlação entre os escores do instrumento Sptizer (QLI), com o SF-36 e com o Roland-Morris. As
propriedades psicométricas da versão traduzida foram avaliadas auto-aplicando o instrumento em
120 pacientes com lombalgia crônica. Os resultados demonstraram que o instrumento é confiável
apresentando consistência interna satisfatória, indicada pelo coeficiente alfa de Cronbach=0,76 para
o teste e 0,77 para o reteste. No teste-reteste os resultados apontaram uma elevada correlação
intraclasse ICC=0,960 (p<0,001; IC95%: 0,943; 0,972). O coeficiente de correlação de Spearman foi
de r=0,937 (p<0,001), indicando também elevada concordância entre os valores do escore do Spitzer
(QLI) no teste/reteste. As correlações entre o escore do Spitzer (QLI) e as diferentes dimensões do
SF-36 mostraram-se significativas. Os coeficientes de correlação mais elevados foram: Dor (r=0,699),
Aspectos Físicos (r=0,687), Capacidade Funcional (r=0,682) e Aspectos Sociais (r=0,680). Também
foi constatada correlação significativa entre os escores do Spitzer (QLI) e do questionário RolandMorris (r=0,730). Conclui-se que o processo de adaptação cultural foi realizado com sucesso e que a
versão adaptada apresenta medidas psicométricas confiáveis e válidas na cultura brasileira.
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VOORPOSTEL, Cristiane Ramos. Percepções de professores e funcionários de escola rural
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Médicas. Departamento de Enfermagem, 2007. 198 p.
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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido na linha de pesquisa Trabalho - Saúde Educação/Educação Nutricional e está vinculado ao Grupo A3EN (Grupo de Apoio, Aprimoramento e
Atualização em Educação Nutricional), certificado pelo CNPq. Dentro do contexto de promoção da
saúde, a alimentação saudável tem grande destaque, pois é considerada um dos pré-requisitos para
a saúde. A escola constitui-se um espaço privilegiado para o desenvolvimento de práticas alimentares
saudáveis, e para isso há a necessidade de pesquisar estratégias em educação nutricional, afim de
que a escola possa efetivamente contribuir na formação de cidadãos com autonomia e consciência
crítica sobre sua alimentação. O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar práticas, normas,
opiniões, atitudes e representações relacionadas à alimentação/alimentação escolar, junto aos atores
sociais da escola. O método de pesquisa utilizado foi o qualitativo, baseado no modelo metodológico
de Poulain e Proença para estudo dos modelos alimentares. O estudo foi realizado numa escola rural
do município de Valinhos-SP, e a coleta dos dados foi feita com 11 professores e quatro funcionários
por meio de entrevista não-estruturada, focalizada, e observação participante. A técnica utilizada para
o tratamento dos dados foi a análise de conteúdo. Para análise, empregou-se a hermenêuticadialética que busca a compreensão de sentido que se dá na comunicação entre os seres humanos,
destacando a mediação, o acordo e a unidade de sentido, enquanto a crítica dialética enfatiza a
diferença, o contraste, o dissenso e a ruptura de sentido, e traz para o primeiro plano o tratamento
dos dados. Os resultados foram organizados em quatro categorias a partir da análise das
representações dos entrevistados sobre a alimentação/alimentação escolar: a fome dos alunos, a
merenda escolar, a promoção da saúde e educação nutricional e o consumo de verduras, frutas e
legumes. Concluiu-se que tanto a escola quanto a alimentação escolar constituem-se importantes
meios de socialização e de vida para os alunos, mas ainda é preciso que sejam desmistificados os
objetivos atribuídos pelos professores e funcionários à merenda escolar, conseqüentes das suas
representações sobre a fome e condições de vida dos alunos. Quanto à promoção da saúde e
educação nutricional, embora existam iniciativas importantes, estas são ainda incipientes em
decorrência da falta de preparo dos professores para trabalharem o assunto.
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Questionnaire. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2007. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: Afecções osteomusculares representam um sério problema de saúde pública, causando
absenteísmo, afastamentos e incapacidade funcional nas diversas categorias de trabalhadores.
Questionários são considerados úteis para investigar os sintomas osteomusculares, sendo possível
identificar fatores do ambiente trabalho associados com o desenvolvimento desses distúrbios. Os
objetivos deste estudo foram traduzir e adaptar culturalmente o instrumento Work Role Functioning
Questionnaire para o português falado no Brasil, assim como avaliar sua confiabilidade para
aplicação em indivíduos com distúrbios osteomusculares. A adaptação cultural foi realizada conforme
as recomendações da literatura internacional, obedecendo as etapas de tradução, retro-tradução, e
revisão por um comitê de especialistas. Foi realizado pré- teste com a participação de 30 indivíduos
com sintomas osteomusculares. As propriedades psicométricas foram avaliadas após a participação
de 105 sujeitos portadores de sintomas osteomusculares e 105 indivíduos sem sintomas. A
confiabilidade foi avaliada por meio da consistência interna e estabilidade, com resultados
satisfatórios para o instrumento como um todo (alfa de Cronbach =0,95). Na avaliação de cada subescala, o alfa de Cronbach foi maior que 0, 85, exceto para aquela que avalia a demanda social. O
Coeficiente de Correlação Intraclasse, que avaliou a estabilidade teste-reteste, foi satisfatório para a
demanda mental (0,68) e excelente para as demais (0,82-0,91). Na avaliação da validade de
constructo, por meio da comparação entre os grupos, a pontuação média obtida foi menor para as
demandas física, de plano de trabalho, e de produção para o grupo de indivíduos com sintomas
osteomusculares. Houve diferença significativa entre os dois grupos na comparação dessas
demandas (p<0,001). Os dados demonstram que o processo de adaptação cultural foi realizado com
sucesso e que a versão do instrumento obtida apresenta propriedades psicométricas confiáveis para
utilização na população brasileira.
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SCHIAVO, Daniela. Estudo da incidência de aumento de peso em trabalhadores do turno
noturno e sua relação com o sono. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2007. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINO, Milva Maria Figueiredo de
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram: avaliar as características individuais do ciclo vigília-sono;
comparar a diferença de peso, no intervalo de dois anos, entre indivíduos do turno diurno e noturno;
identificar se existe associação entre tempo de trabalho no turno noturno e alteração de peso e IMC;
verificar se existem associação entre alterações de peso e IMC e as variáveis do ciclo vigília-sono
consideradas neste estudo como latência, qualidade de sono noturno, duração de sono e cochilos e
verificar a influência da atividade física no peso. Participaram da pesquisa um total de (n=76) sujeitos,
(n=50 turno noturno e n=26 turno diurno), distribuídos nas seguintes categorias: enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, que trabalhavam no Hospital das Clínicas da
Universidade Estadual de Campinas. A idade média foi de 42 anos. O horário de trabalho do turno
noturno era das 19h00min até às 07h00min do dia seguinte e do turno diurno, das 07h00min às
13h00min ou das 13h00min até às 19h00min. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados
foram: o diário de sono (coletado durante 30 dias); questionário de informações pessoais; uma
balança para pesagem e mensuração da altura para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), e
para classificar o IMC utilizou-se a tabela de BRAY (1998). Os dados do peso foram coletados em
dois momentos caracterizados por peso 1, altura 1 e IMC 1 do registro da Divisão de Segurança e
Saúde Ocupacional da UNICAMP, correspondendo ao controle de saúde do trabalho no período de
2003. O segundo momento em 2005, correspondendo ao peso 2, altura 2 e IMC 2. Os resultados da
análise dos padrões do sono dos grupos diurno e noturno mostraram dados estatisticamente
significantes (Teste de Mann-Whitney) para a latência do sono (p=<0,001), horário de acordar
(p=<0,001), duração do sono noturno (p=0,002), qualidade do sono noturno (p=0,009) e presença de
cochilos (p=0,001). Constatou-se pelo teste de correlação de Spearman que houve diferença
significativa estatisticamente. (r=0,296; p=0,366) dado que, conforme aumenta a freqüência da prática
de atividade física, diminui a diferença de peso e IMC. Comparando os resultados do aumento de
peso associados com o tempo de trabalho em turno noturno observou-se que não houve diferença
significativa pelo teste Mann-Whitney (p=0,302), no entanto, os valores das médias do tempo de
trabalho dos grupos de redução e aumento de peso mostraram diferença (11,18 anos e 13, 87 anos
respectivamente). Verificou-se que os sujeitos do grupo do turno noturno apresentaram média de IMC
maior em comparação ao grupo diurno com diferenças estatisticamente significantes (teste MannWhitney). Entretanto, não se pode afirmar que as alterações de sono estiveram presentes
influenciando o ganho de peso no grupo do noturno.
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ALVES, Aline Salheb. Locus de controle, conhecimento, atitude e prática do uso de pílula e
preservativo entre adolescentes universitários. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2007. 129 p.
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Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena de Moraes
RESUMO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como adolescente as pessoas com idade
entre dez e 19 anos. A adolescência é um período onde decisões importantes são tomadas a partir
de pouca experiência de vida e tais decisões podem ter conseqüências para toda a vida. A
sexualidade, presente em toda a trajetória de vida do ser humano, busca sua afirmação na
adolescência. Pesquisadores demógrafos desenvolveram um modelo especial conhecido como
estudo CAP (conhecimento, atitude e prática), numa tentativa de coletar informações sobre
contracepção e comportamento reprodutivo. Sabe-se também que características pessoais e da
personalidade influenciam o comportamento, e é o que a escala de locus de controle pretende
avaliar. 'Locus de controle' é uma variável que se refere a uma característica individual das pessoas
sobre a percepção de quem controla os acontecimentos. Pode ser interna, no caso do indivíduo
acreditar que mantém o controle sobre sua vida; ou externa, no caso do sujeito atribuir o controle da
sua vida a outras pessoas, entidades ou até mesmo sorte ou destino. Foi objetivo deste estudo
avaliar a relação entre o locus de controle e o conhecimento, atitude e prática do uso de pílula e
preservativo entre adolescentes, ingressantes de uma universidade pública do estado de São Paulo.
Foi utilizado um questionário e a escala multidimensional de locus de controle de Levenson. A
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amostra foi composta por 295 adolescentes. Pouco mais da metade (51,2%) relatou não ter iniciado
atividade sexual e dentre os que haviam iniciado, 91,7% afirmaram que utilizaram método
contraceptivo na primeira relação sexual. Os métodos mais utilizados foram o preservativo e a pílula,
isoladamente ou combinados com outros métodos. Dentre os estudantes que tinham iniciado
atividade sexual, 75,7% não planejavam suas relações sexuais, ou planejavam, às vezes. Sobre o
preservativo, 92,6% afirmaram que os adolescentes devem utilizá-lo em todas as relações sexuais e
23,1% consideraram que usar o preservativo diminui o prazer nas relações. Os adolescentes
demonstraram ter maior conhecimento do que prática correta de uso de pílula e preservativo (71,4%
vs 37,1%, p<0,001 pelo teste de Wilcoxon). Quanto ao locus de controle, observou-se maior
externalidade-outros poderosos para o sexo masculino. Verificou-se correlação entre o locus de
controle e a prática: quanto maior o escore do locus externalidade outros-poderosos, menor a prática
correta de uso do método contraceptivo. Não foi encontrada diferença significativa entre o locus de
controle e as características sociodemográficas. Conclui-se que os universitários iniciam atividades
sexual mais tardiamente, buscam conhecimento sobre anticoncepção e a pílula e o preservativo
masculino são os métodos mais utilizados. Embora apresentem conhecimento e atitudes adequados,
precisam modificar algumas de suas práticas para uma anticoncepção eficaz. O locus de controle
externalidade outros-poderosos influencia a prática anticoncepcional nesse grupo de adolescentes.
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ZAROS, Maria Cristina. Ciclo vigília/sono de mulheres no pré e pós-operatório de cirurgias
eletivas com um dia de internação. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
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RESUMO: O processo de hospitalização e o estresse cirúrgico podem provocar alterações dos ritmos
biológicos, como por exemplo, a desorganização do ciclo vigília/sono (CVS). Essa perturbação
poderá comprometer as funções de sistemas orgânicos, tornando mais lenta a recuperação do
indivíduo. O retorno ao padrão rítmico habitual do CVS pode ser promovido pelo profissional da
saúde, acrescentando pistas temporais na rotina diária dos pacientes. Atualmente são freqüentes as
cirurgias eletivas que exigem hospitalização de até 24 horas, cujo impacto sobre o CVS tem sido
pouco investigado. O objetivo desse estudo foi de comparar as características do CVS de mulheres
submetidas à cirurgia eletiva, com hospitalização de até 24 horas e pernoite no hospital após a
cirurgia, entre as etapas pré-operatória (PR) e pós-operatória (PO). O estudo, realizado em Limeira
(SP), foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Foram
avaliadas 26 mulheres (idade média de 39,4 ± 9,0 anos), com indicação para cirurgia eletiva
ginecológica (22/26) ou plástica estética (4/26) que, após assinarem o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido de acordo com a Resolução CNS 196/96, responderam aos seguintes instrumentos:
Questionário de Identificação (QI), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), Questionário
de Identificação de Cronotipos (HO) e Diário de Sono (DS), este durante 23 dias anteriores à cirurgia
e 23 dias no pós-operatório mediato. Dados sobre a cirurgia foram coletados nos prontuários, pela
pesquisadora, por meio da Ficha de Dados Adicionais da Cirurgia e Internação (FDACI). O tratamento
estatístico compreendeu análise descritiva e testes não paramétricos (Testes de Wilcoxon, McNemar,
Mann-Whitney e Correlação de Postos de Spearman; ANOVA de Friedman). A qualidade do sono,
segundo o PSQI, mostrou-se discretamente melhor na etapa PO do que na PR, porém sem diferença
estatisticamente significativa entre elas (Wilcoxon, p=0,07). Os padrões do CVS das mulheres
submetidas à cirurgia ginecológica não apresentaram diferença significativa quando comparados aos
das mulheres submetidas à cirurgia plástica estética. Ao comparar os padrões do CVS entre cada
uma das semanas das etapas PR e PO, evidenciou-se diferença significativa na latência do sono
(Friedman, p=0,03), eficiência do sono (Friedman, p=0,02) e qualidade subjetiva do sono (Friedman,
p=0,01). Ao comparar as características do CVS entre a semana mais distante da cirurgia (PR-1) e a
primeira semana da etapa PO (PO-1), verificou-se diferença significativa na latência do sono
(aumentada na PO-1; Wilcoxon, p=0,001), no horário de despertar (mais tardio na PO-1; Wilcoxon,
p=0,03) e na eficiência do sono (reduzida na PO-1; Wilcoxon, p=0,003). Entretanto, entre a PR-1 e a
terceira semana de pós-operatório (PO-3) não foram encontradas diferenças significativas nas
características do CVS. As mulheres submetidas à anestesia geral apresentaram latência do sono
mais elevada na PO-1 (Wilcoxon, p=0,005) e eficiência do sono menor na PO-1 (Wilcoxon, p=0,01),
ambas em relação à PR-1; tais resultados não foram encontrados para as mulheres submetidas à
anestesia peridural e raquianestesia. Os achados sugerem que a cirurgia eletiva com hospitalização
de até 24 horas provoca alterações discretas e transitórias do CVS e rápido retorno aos padrões
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anteriores à intervenção, talvez por favorecer a exposição precoce do sujeito à rotina do dia-a-dia, ou
seja, as pistas ambientais relevantes para a sincronização do ritmo. O estudo está inserido na Linha
de Pesquisa Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem.
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GÓES, Eliane Pinto de. Riscos e capacidade para o trabalho entre trabalhadores de uma
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil, avaliar a capacidade para o trabalho
e os riscos aos quais estão expostos os trabalhadores de um abatedouro de aves no interior do
Estado do Paraná, estruturado em modelo cooperativista. Foi utilizado o Índice de Capacidade para o
Trabalho (ICT) e questionário com dados sociodemográficos, estilo de vida, aspectos de saúde e
trabalho e riscos ocupacionais, além da análise ergonômica e observação direta do ambiente de
trabalho feita pela pesquisadora. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal com amostra
composta por 1.567 trabalhadores, com taxa de resposta de 77%. As principais doenças com
diagnósticos médico foram: músculo-esqueléticas, lesões por acidente de trabalho e as
cardiovasculares. A média do ICT foi maior entre os homens (41,4), do que entre as mulheres (40,5).
Destacam-se também vários fatores de risco relacionados à atividade desenvolvida e a vida
laborativa, tais como, elevado tempo de permanência em pé, movimentos repetitivos, jornadas
extensas, exposição a ruídos e baixos gradientes de temperatura. Com base nos resultados obtidos é
importante que a empresa reveja alguns conceitos, ampliando a visão das condições de trabalho,
com propósito de valorização humana, promoção da saúde e manutenção da capacidade para o
trabalho.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5134
VELOSO, Rita de Cássia Noronha. Manutenção da lactação em mães de recém-nascido prétermo: um desafio. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2007. 278 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Este estudo foi desenvolvido pela necessidade de conhecermos melhor a mulher-mãe
que, logo após o parto, além de ter o seu filho levado para a Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal (UTIN) por ter nascido prematuramente e precisar de cuidados especiais, tem a
responsabilidade de suprir suas necessidades nutricionais. Trata-se de um estudo exploratório
descritivo, com abordagem qualitativa e que tem como objetivo desvelar os fatores que influenciam o
processo de manutenção da lactação em mães de recém-nascido pré-termo (RNPT) internado na
UTIN de um hospital filantrópico do Estado de São Paulo, identificando as barreiras e fatores
facilitadores para a manutenção da lactação e sua rede de apoio social. Os atores sociais de nossa
pesquisa foram mães de RNPT internados na UTIN do hospital em estudo, as quais foram
previamente orientadas pelos profissionais do Banco de Leite sobre como proceder para estimular r
manter a lactação. A amostra foi definida por saturação de dados e a coleta foi realizada no Banco de
Leite Humano (BLH) e na UTIN, utilizando-se dos seguintes instrumentos: a) entrevista semiestruturada; b) observação participante; c) diário de campo. A análise dos dados foi realizada através
do Discurso do Sujeito Coletivo. Nas entrevistas realizadas com as dezenove mulheres-mães,
observamos que os principais problemas encontrados para manter a lactação foram a dificuldade no
manejo da ordenha, mesmo com a bomba tira-leite; dor nos mamilos ao retirar o leite; dificuldade
para levar o leite ao BLH; desconhecimento quanto à freqüência da retirada do leite;
desconhecimento da importância do leite materno; estresse, ansiedade, tristeza causada por não ter
o bebê em seus braços; falta de apoio dos profissionais e da família. Os fatores que facilitam a
produção láctea foram abordados, podendo-se citar, entre eles, a possibilidade de permanência das
mães na UTIN, assim como estas obterem informações sobre o estado de saúde de seu bebê; o
apoio dos profissionais do BLH; a realização da ordenha com bomba tira leite; a mulher ser
encorajada pelo marido; fazer o método canguru e ter conhecimento sobre como ordenhar a mama e
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sobre o processo de produção láctea. Em relação à rede de apoio, pode-se concluir que o marido ou
companheiro é o principal incentivador e quem ajuda nos afazeres de casa. Assim, concluímos que o
profissional de saúde tem um importante papel no incentivo ao aleitamento, exercendo a sua
paciência, sabendo ouvir sem pré-julgamentos, revendo normas que dificultam a proximidade entre
mãe e filho e utilizando o seu conhecimento para apoiar a mulher-mãe que, muitas vezes, não tem a
quem recorrer e precisa de uma palavra de incentivo.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000432274
Nº de Classificação: 5135
REIS, Carla Klava dos. Adaptação cultural e validação do Attentional Function Index para a
cultura brasileira. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2007. 158 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: Este estudo teve como propósito realizar a adaptação cultural e validação do instrumento
Attentional Function Index para a cultura brasileira. O processo de adaptação cultural foi baseado em
uma metodologia reconhecida internacionalmente, a qual envolve as etapas de: tradução do
instrumento para o idioma alvo, tradução do instrumento de volta para o idioma de origem, avaliação
das equivalências semântica, idiomática, conceitual e cultural por um grupo de juízes e realização do
pré-teste. A versão final do instrumento adaptado foi denominada versão brasileira do Attentional
Function Index e foi submetida a um processo de validação com determinação de sua confiabilidade
e validade entre uma amostra de estudantes de graduação em enfermagem de uma universidade
pública no interior do estado de São Paulo. Para a confiabilidade analisou-se a homogeneidade por
meio da consistência interna, e a estabilidade por meio do teste-reteste, expressos pelo Coeficiente
Alfa de Cronbach (α= 0,89) e pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI=0,81),
respectivamente. Para avaliação da validade de construto do tipo convergente, utilizou-se a versão
em português do instrumento Profile of Mood States (POMS) e para avaliação da validade
relacionada com critério, utilizou-se a Medida de Sobrecarga Mental, ambas expressas pelo
coeficiente de Correlação de Pearson. Obteve-se correlação significativa negativa de moderada
magnitude (r= -0,64; p-vapor <0,0001) para validade convergente e correlação negativa de fraca
magnitude para validade relacionada com critério (r= -0,40; p-valor <0,0001). Os resultados
evidenciaram que a adaptação cultural e o processo de validação foram satisfatórios, demonstrando a
viabilidade da utilização da versão brasileira do Attentional Function Index na prática e no
desenvolvimento de novas pesquisas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5136
ALVES, Hayda Josiane. Práticas e representações sobre alimentação e saúde entre fruticultores
da zona rural de Valinhos-SP. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2007. 190 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
RESUMO: O estudo foi desenvolvido na linha de pesquisa “Trabalho-Saúde-Educação”, como parte
de um projeto do Grupo A3EN - Grupo de Apoio, Aprimoramento e Atualização em Educação
Nutricional, tendo como objetivo estudar as práticas e representações sobre alimentação entre
fruticultores meeiros, entendendo-as como um processo social, importante na determinação das
condições de saúde de uma população. Foi empregada a abordagem qualitativa, por meio de
entrevistas não estruturadas, focalizadas. Para análise do conteúdo simbólico utilizou-se a teoria das
representações sociais de Moscovici. Os saberes objetivos e subjetivos vinculados ao contexto rural
constroem o comportamento alimentar das famílias, dando origem a práticas e representações que
influenciam o consumo de alimentos, especialmente de frutas, o cotidiano alimentar na esfera
doméstica, o conceito de alimentação saudável, a forma de apropriação da alimentação escolar e as
relações do grupo com o setor saúde e com as redes de apoio social. Os homens gerenciam a renda
doméstica e realizam a compra de alimentos. O cotidiano alimentar das famílias é condicionado à
monotonia alimentar. As verduras e legumes são classificados como alimentos não essenciais. A
realização de hortas e a partilha desses alimentos está relacionada a determinadas normas de
convivência do campo. As frutas estão mais ligadas à esfera do trabalho na lavoura do que a
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elementos que as aproximem ao conceito de comida, expresso nas representações: não alimenta;
garante a sobrevivência do trabalho familiar no campo representando o sustento familiar. Apesar das
frutas cultivadas serem consumidas rotineiramente, frutas são consideradas “comida” apenas quando
compradas. As famílias se percebem como “remediadas” em relação à condição social, tendo em
vista o amparo das redes de apoio social, esta situação as exclui da categoria “pobre de verdade”. O
conceito de pobreza está relacionado à garantia de alimentação. Entre os conceitos de alimentação
saudável estão: não é algo ligado à rotina; não é essencial; é um objeto de diferenciação social, pois
é composta por alimentos especiais, não consumidos diariamente; é uma comida de que se gosta; é
uma comida que não faz mal à saúde. O Bolsa Família foi o programa social mais freqüentemente
citado, porém, a sua oferta está relacionada ao caráter de sujeição ao programa. As preparações
salgadas são mais valorizadas na alimentação escolar por reproduzirem o universo simbólico dos
valores vinculados aos alimentos na esfera doméstica. As políticas públicas de saúde e estratégias
de intervenção em alimentação em zona rural devem considerar tanto as práticas cotidianas
desenvolvidas pela comunidade quanto a subjetividade a elas vinculada.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000416808
Nº de Classificação: 5137
VEDOVATO, Tatiana Giovanelli. Fatores associados à capacidade para o trabalho dos
professores de escolas estaduais de dois municípios do Estado de São Paulo. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2007. 167 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Maria Inês
RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi caracterizar o perfil sociodemográfico, estilo de vida e
condições de saúde e trabalho relacionados com a capacidade para o trabalho dos professores do
ensino fundamental e médio. Trata-se de um estudo transversal com amostra intencional em nove
escolas estaduais em duas cidades do interior do estado de São Paulo. Utilizaram-se: o questionário
com dados sociodemográficos, estilo de vida, trabalho e riscos ocupacionais; o instrumento para
avaliar o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) e o Questionário sobre Estresse Ocupacional. A
amostra foi composta por 258 professores, sendo 81,8% mulheres, com média de idade de 41,4 anos
(DP 9,2) e 43,4% eram sedentários. A média do ICT desses professores foi de 38,6 pontos (DP 5,8).
Os riscos no trabalho mais destacados foram repetitividade de movimentos, uso constante da voz e
trabalho estressante. Houve associação estatística significativa entre baixa capacidade para o
trabalho e as variáveis sexo/feminino (p=0,0321); idade (diminuição do escore do ICT com a elevação
da idade) (p=0,0155); saúde comparada com a de outras pessoas como pior ou igual (p<.0001); dor
nos últimos seis meses e/ou na última semana (p<.0001); uso de medicamentos (p<.0001) e os que
não praticavam atividade física (p=0,0237). Esses dados sugerem a necessidade de ações que visem
a promoção à saúde dos professores e a prevenção do desgaste mental e físico visando melhorias
nas condições de trabalho das escolas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5138
DINI, Ariane Polidoro. Sistema de classificação de pacientes pediátricos: construção e validação
de instrumento. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2007. 169 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: A classificação de pacientes possibilita estimar a demanda de cuidados de enfermagem,
sendo essencial para dimensionar pessoal, planejar custos e garantir o padrão de qualidade da
assistência. Considerando a inexistência de instrumentos específicos para classificar pacientes
pediátricos, o presente estudo, que se insere na linha de pesquisa Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem, teve como objetivos: a) construir um instrumento para classificação de pacientes
pediátricos em categorias de cuidado; b) conceituar as categorias de cuidado em pediatria; c) avaliar
a validade e a confiabilidade do instrumento. Trata-se de uma pesquisa metodológica que, para a
construção do instrumento e conceituação das categorias de cuidado, fundamentou-se em
referências bibliográficas sobre desenvolvimento infantil, instrumentos de medida e sistemas de
classificação de pacientes. Para a validade de conteúdo do instrumento utilizou-se a técnica Delphi. A
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validade das conceituações das categorias de cuidado foi avaliada por um grupo de juízes formado
por docentes de enfermagem, enfermeiros assistenciais e gerenciais. A confiabilidade foi avaliada
quanto ao aspecto de equivalência, com a aplicação simultânea do instrumento por dois
observadores e pôde ser interpretada por meio do coeficiente de concordância de Kappa (k). A
versão final do instrumento, denominado Instrumento de Classificação de Pacientes Pediátricos, foi
obtida após quatro fases da técnica Delphi e ficou constituída de 11 indicadores: Atividade, Intervalo
de aferição de controles, Terapêutica medicamentosa, Oxigenação, Integridade cutâneo mucosa,
Mobilidade e deambulação, Higiene corporal, Alimentação e hidratação, Eliminações, Participação do
acompanhante e Rede de apoio e suporte. Para cada indicador estabeleceu-se quatro situações de
dependência de cuidados, graduadas de um a quatro pontos, de forma crescente quanto à demanda
de enfermagem; O paciente deve ser classificado em todos os indicadores na graduação que melhor
corresponder a sua condição, em seguida somam-se os pontos obtidos e verifica-se a categoria de
cuidado correspondente. Foram validadas cinco categorias de cuidados: Mínimos, Intermediários,
Alta-dependência, Semi-intensivos e Intensivos. Quanto à confiabilidade obteve-se níveis de
concordância ótima para os indicadores: Oxigenação (k= 0,86), Terapêutica medicamentosa (k=
0,84), Eliminações (k=0,84), Participação do acompanhante (k= 0,82), Rede de apoio e suporte (k=
0,81); bons para: Higiene corporal (k= 0,67); Mobilidade e deambulação (k= 0,66), Integridade
cutâneo mucosa e Alimentação e hidratação (k= 0,60), Intervalo de aferição de controles (k= 0,41);
tendo apenas o indicador Atividade com fraco nível de concordância (k=0,38). O Instrumento de
Classificação de Pacientes Pediátricos revela-se prático e possui evidências positivas quanto à
confiabilidade. Portanto, recomenda-se seu uso como ferramenta para tomada de decisão no
processo gerencial em unidades de internação pediátrica, pois há evidências de que subsidia melhor
alocação de recursos humanos favorecendo a melhoria da qualidade assistencial.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000430507
Nº de Classificação: 5139
SALVADORI, Anita Moda. Desenvolvimento de instrumento de coleta de dados para pacientes
com câncer de pulmão em quimioterapia ambulatorial. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2007. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LAMAS, José Luiz Tatagiba
RESUMO: No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte por doença, sendo que o pulmão tem
uma elevada mortalidade, pois grande parte dos pacientes o descobre em um estágio avançado. Seu
tratamento pode ser cirúrgico, quimioterápico, radioterápico ou uma combinação destes. O tratamento
quimioterápico traz diversos efeitos colaterais para os pacientes. A enfermeira deve estar apta a lidar
com essas angústias e efeitos dos medicamentos, de modo que o paciente consiga realizar seu
autocuidado em casa. Para isso necessita de uma assistência de enfermagem individualizada e
efetiva. A presente dissertação, inserida na linha de pesquisa Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem, teve os objetivos de elaborar um instrumento de coleta de dados para pacientes com
câncer de pulmão em quimioterapia ambulatorial baseado na teoria de Dorothea Orem, avaliar o
conteúdo do instrumento e avaliar a confiabilidade do instrumento. A elaboração do instrumento foi
baseada na revisão da literatura, na características clínicas e necessidades dos pacientes com
câncer de pulmão e na teoria de Dorothea Orem. Os dados foram coletados no Hospital das Clínicas
da Universidade Estadual de Campinas, no ambulatório de quimioterapia. Inicialmente o instrumento
foi analisado por cinco juízes, peritos no assunto e submetido ao coeficiente de Kappa, teste de
Friedman e teste de concordância de Kendall. Uma vez modificado, em função dos resultado da
análise estatística, o instrumento foi submetido ao pré-teste. Os resultados do pré-teste deram a nova
reformulação, após a qual se procedeu à avaliação da confiabilidade pelo método da equivalência. A
análise estatística destes dados foi realizada por meio do coeficiente Kappa e teste de Wilcoxon. O
instrumento foi dividido em duas partes: a primeira foi composta de dados pessoais e requisitos de
autocuidado universais e a segunda parte pelo exame físico, na qual se utilizou a concordância entre
dois observadores para a coleta de dados. Pudemos observar que houve discordância em poucos
itens, muitos deles relacionados à subjetividade do observador. A concordância entre observadores
se mostrou alta. A conclusão é que o instrumento se mostrou eficaz para a coleta de dados de
pacientes com câncer de pulmão em quimioterapia ambulatorial.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000432623
Nº de Classificação: 5140
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ZUZA, Daniele Cristina. Estudo sobre a identidade do enfermeiro em uma instituição hospitalar
cooperativista. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2007. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mauro Antônio Pires Dias da
RESUMO: As práticas do trabalho, como enfermeira, desencadearam inúmeras inquietações quanto
às ações que estruturam a profissão. Muitas vezes, atendendo às exigências das instituições
hospitalares, os enfermeiros executam ações de caráter administrativo gerencial, consideradas por
muitos como não específicas da enfermagem, distanciando-se das atividades relacionadas à
assistência aos pacientes. Através do enfoque qualitativo, este estudo pretendeu desvelar as
percepções dos enfermeiros sobre o trabalho em um hospital cooperativista e descrever a adaptação
de identidade do enfermeiro para a adequação ao exercício profissional. A entrevista semiestruturada foi utilizada para manter a atenção no foco da questão sem limites, além de favorecer a
expressão espontânea das idéias dos informantes. Os referenciais teóricos adotados sobre
identidade foram fundamentados na Psicologia Social e em autores de enfermagem que
desenvolveram pesquisas sobre o tema. Coletamos e identificamos os discursos em Unidades
Temáticas e Estruturas Relevantes. A partir dos recortes dos depoimentos estabelecemos as
análises, relacionando-as com referenciais bibliográficos que permitissem discussões e inferências
sobre o assunto. Na discussão da Unidade Temática I as questões relacionaram-se à dualidade de
ser enfermeiro assistencial ou administrativo, ser enfermeiro por ideal e ser enfermeiro líder. Na
Unidade Temática II as estruturas relevantes enfocaram as contradições entre a teoria e a prática
para ser enfermeiro. Na Unidade Temática III as ações do enfermeiro receberam o enfoque da
ausência de autonomia. As dificuldades e facilidades na execução do trabalho estiveram presentes
nos relatos dos enfermeiros e presentes na Unidade Temática IV. Para finalizar as discussões que
permitiram compreender a identidade dos enfermeiros na realidade estudada, abordamos na Unidade
Temática V as características profissionais e pessoais que foram modificadas. O estudo sobre a
identidade do enfermeiro nesta instituição hospitalar cooperativista, permitiu compreender que as
adaptações de identidade ocorrem, principalmente para corresponder às expectativas da instituição,
mas elas devem ser percebidas pelos enfermeiros para que suas condutas não sejam gessadas.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000416702
Nº de Classificação: 5141
GOYATÁ, Sueli Leiko Takamatsu. Diagnósticos de enfermagem de pacientes adultos que
sofreram queimaduras e de seus familiares no período próximo à alta hospitalar. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. [323] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Este estudo teve como objetivos identificar os diagnósticos de enfermagem de pacientes
adultos queimados e de seus familiares no período próximo à alta hospitalar e verificar as percepções
de familiares sobre os problemas apresentados pelos pacientes no mesmo período. Trata-se de um
estudo descritivo e exploratório em que se utilizou como método de investigação a estratégia de
estudo de casos. Para a etapa de coleta de dados foram elaborados dois instrumentos: um para a
avaliação do paciente e outro do familiar. O instrumento de coleta de dados do paciente foi elaborado
com base no referencial teórico de Imógene King e o familiar foi baseado nesse referencial e no
Modelo Calgary de Avaliação da Família proposto por Wright e Leahey. Para o alcance do terceiro
objetivo proposto neste estudo, os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas
com os familiares, utilizando-se a análise temática descrita por Minayo. Foram avaliados 10 pacientes
adultos queimados e 10 familiares desses pacientes, durante o período de abril a agosto de 2004, na
Unidade de Queimados do Hospital João XXIII da cidade de Belo Horizonte (MG). Após o
levantamento dos dados, utilizou-se um processo raciocínio para o estabelecimento dos diagnósticos
de enfermagem, sendo esses nomeados de acordo com a Taxonomia II da NANDA (North American
Nursing Diagnosis Association) e a interpretação da Taxonomia I da NANDA realizada por Carpenito.
Os dados coletados e os diagnósticos de enfermagem estabelecidos pela pesquisadora foram
analisados por duas enfermeiras com experiência na assistência ao paciente queimado e
conhecimento específico em diagnostico de enfermagem e, posteriormente, revisados pela
pesquisadora e confirmados por essas enfermeiras. Foram identificados, pela pesquisadora, nove
diferentes diagnósticos de enfermagem nos pacientes adultos queimados com percentual igual ou
superior a 50%: integridade tissular prejudicada, dor aguda, ansiedade, padrão de sono perturbado,
conhecimento deficiente, imagem corporal perturbada, mobilidade física prejudicada, déficit no
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autocuidado para banho/higiene e risco para infecção. Nos familiares foram identificados 11
diagnósticos de enfermagem distintos: conhecimento deficiente, ansiedade, padrão de sono
perturbado, tensão devida ao papel de cuidador, sentimento de pesar disfuncional, conflito no
desempenho do papel de pai/mãe, comportamento para elevar o nível de saúde, disposição para
enfrentamento familiar aumentado, processos familiares disfuncionais: alcoolismo, manutenção do lar
prejudicada e enfrentamento familiar comprometido. Em relação aos problemas apresentados pelos
pacientes, percebidos pelos familiares, os que obtiveram congruência igual ou maior que 30% quando
comparados com os diagnósticos identificados pela pesquisadora foram: integridade tissular
prejudicada e risco para infecção, dor aguda, imagem corporal perturbada, mobilidade física
prejudicada, déficit no autocuidado para banho/higiene, vestir-se/arrumar-se, higiene íntima e
síndrome de déficit no autocuidado, ansiedade e medo, sentimento de pesar disfuncional e tristeza
crônica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-02022007-153506/
Nº de Classificação: 5142
MATTOS, Edlivia Dias de. Ocorrência de infecções em idosos residentes em uma instituição de
longa permanência no Município de Londrina/PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise
RESUMO: A longevidade, em decorrência da expansão e disponibilização dos cuidados primários de
saúde, dos avanços da medicina representado pelos mais variados recursos profiláticos, terapêuticos
e métodos de diagnósticos precoces, e à queda da fecundidade, vêm ocasionando o envelhecimento
populacional em âmbito mundial. È notório que o envelhecimento associado as comorbidades e aos
fatores ambientais, predispõe a infecção. Este estudo de segmento objetivou avaliar a ocorrência das
principais infecções em idosos institucionalizados em uma unidade de longa permanência do
município de Londrina-PR. Para tanto, utilizou-se dos critérios diagnósticos dos casos de infecção
estabelecidos em 1991 por McGeer e colaboradores. Os dados foram coletados prospectivamente no
período de março a novembro de 2004 por meio de entrevista, exame clínico e avaliação de
portuários. As informações obtidas receberam codificação apropriadas e foram lançadas em planilha
do Excell. De uma média de 111 idosos institucionalizados a taxa global de infecção foi de 1,8% a
18,9%, com incidência acumulada de 76,3. A densidade de incidência foi de 0,60 a 6,10 por 1000
residentes-dia. Houve predomínio das infecções de pele (DI= 1,2; RI= 0,77), seguido das respiratórias
(DI= 0,81; RI=0,54) e urinárias (DI= 0,52; RI= 0,23). As comorbidades associadas aos episódios de
infecção foram, alteração do estado nutricional, doenças de base , sexo e incapacidade para as
atividades de vida diária. Esta investigação evidenciou que a combinação entre idosos e
institucionalização resultou em altas taxas de infecção e de colonização por microorganismos
multirresistentes e epidemiologicamente importantes no cenário de infecção. Esta situação é uma
conseqüência da crise assistencial no setor saúde, particularmente relacionada à atenção ao idoso.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5143
SARTORI, Nely Regina. Lesão medular traumática: torna-se deficiente e as dificuldades
vivenciadas no retorno ao lar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Márcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: A medula espinhal é responsável por conduzir informações enviadas do cérebro aos
nervos e músculos do corpo e vice-versa. Uma agressão à medula espinhal pode resultar em
alterações de função motora, sensitiva e autonômica. A lesão medular é uma das formas mais graves
entre as síndromes incapacitantes que pode acometer um indivíduo, pois este, além de ter
desregulada suas funções sensitivas e motoras, desenvolve um comprometimento fisiológico, sexual,
psicológico e social. A equipe de saúde tem um papel fundamental em “tentar” ou possibilitar ao
paciente enfrentar essa nova condição de uma forma mais amena ou menos sofrível. Estes estudos
teve o objetivo de caracterizar demograficamente o portador de lesão medular, sua patologia clínica e
de identificar as dificuldades vivenciadas no retorno ao lar. Trata-se de uma pesquisa não
experimental ex-pós-fato, na qual priorizamos o discurso dos sujeitos e as falas foram
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instrumentalizadas e operacionalizadas através da análise de conteúdo segundo Bardin (1977).
Coletamos os dados através de entrevista gravada com roteiro semi-estruturado. Fizeram parte deste
estudo 13 indivíduos do sexo masculino, idade predominante jovem (30 a 40 anos) e a altura torácica
foi a região do trauma mais acometido. Os resultados encontrados permitiram identificar quatro
categorias que demonstraram que os portadores de lesão medular encontraram dificuldades em
relação às alterações psicológicas, alterações fisiológicas ( respiração, nutrição, sexualidade e
eliminação vesical e intestinal), alteração familiar (família e lar) e alterações sociais (cidade) após o
trauma. O estudo também permitiu verificar que o processo de reabilitação vivenciado por alguns dos
sujeitos possibilitou um maior aprendizado a respeito da patologia e apresentaram uma maior
independência em relação aos indivíduos não reabilitados. Também aceitamos que os portadores de
lesão medular sofrem inúmeras modificações sendo essas fisiológicas, psicológicas, sociais e
familiares, e que nós enfermeiros, enquanto profissionais responsáveis pelo cuidado, temos o dever
de tentar amenizá-las, mesmo não possuindo um centro específico para reabilitá-los. Considerando
que Ribeirão Preto é um centro de referência no âmbito da saúde, necessitamos políticas
institucionais interligando todos os serviços de saúde oferecidos em nossa cidade para proporcionar
uma assistência completa e eficaz. Precisamos nos conscientizar no nosso papel profissional e de
nossa responsabilidade, notarmos que a qualidade de vida que esses indivíduos terão após o trauma
medular dependerá muito da nossa assistência e do preparo oferecido a eles e seus familiares
durante a internação, uma vez que nem todos têm a oportunidade de participar de programas de
reabilitação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5144
GONÇALVES, Jurema Ribeiro Luiz. Atendimento ao familiar-cuidador em convívio com o doente
mental através da técnica de solução de problemas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. [167] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUIS, Margarita A.
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo utilizar uma técnica de solução de problemas baseada
na Terapia cognitivo-comportamental, através de um instrumento: manual de instrução para familiares
adaptado para saúde mental. Trata-se de um estudo descritivo. Do qual participaram 20 familiarescuidadores divididos em 4. Para cada grupo realizaram-se 3 reuniões onde foram trabalhados temas
como: alterações do comportamento; esgotamento de quem cuida; a busca de ajuda e por fim a
avaliação do curso. Desses encontros emergiram sentimentos que a situação alterações do
comportamento mobiliza e a importância do tratamento; autocuidado do cuidador através do
compartilhamento das responsabilidades com familiares e outros; internação como forma de solução;
e crítica aos serviços de saúde. Os participantes do estudo consideraram positiva a intervenção
proposta, pois possibilitou a reflexão acerca de suas vivências e o seu potencial para manejar
dificuldades. O instrumento mostrou-se de fácil aplicação permitindo o desenvolvimento de uma
intervenção em curto prazo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-17052007-112534/
Nº de Classificação: 5145
AMARAL, Marcos Antonio do. Exodontia e a manutenção de um ambiente biologicamente
seguro. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005.
100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: A exodontia dentre as atividades executadas pelos odontólogos, representa uma prática
invasiva, de alta complexidade técnica-científica e de alta ocorrência. Este estudo descritivoexploratório tem como propósito avaliar a manutenção de um ambiente odontológico biologicamente
seguro na exodontia com vistas a propor um protocolo de assistência com ênfase nos riscos
biológicos. Inicialmente foi elaborado e validado um roteiro do procedimento de exodontia e,
posteriormente, utilizado como guia de observação não-participante em Unidades Básicas de Saúde
do município de Londrina-PR. Assim, o roteiro foi estruturado tipo check-list contendo 26 itens
distribuídos em 3 fases (pré, trans e pós-exodontia). No total observou-se 15 procedimentos de
exodontia realizadas por diferentes odontólogos. O instrumento elaborado é considerado adequado e
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útil na avaliação dos riscos biológicos na exodontia e, conseqüentemente, permitirá a apontar os
possíveis fatores de risco à infecção exógena. Os resultados da observação estruturada apontaram
uma variabilidade de condutas as quais posem predispor a diferentes riscos. Com relação aos
escores de acertos totais segundo as fases pré, trans e pós exodontia correspondeu a uma média de
63,8, mediana de 57,7 e desvio padrão de 12,6. E, os escores de acerto de acordo com tempo de
atuação, superior a 16 anos demonstrou os melhores resultados (69,2 média; 73,1 mediana e 10,2
desvio padrão). Os dados obtidos reforçam a necessidade de rever o ensino e a assistência
odontológica no sentido de intensificar as atividades que promovam as mudanças de comportamento
em prol da manutenção de ambiente de saúde biologicamente seguro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-29062006-105149/
Nº de Classificação: 5146
ARAÚJO, Lylian Dalete Soares de. A construção de um novo olhar no ensino do aleitamento
materno: uma contribuição da educação crítico-reflexiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 278 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: A denúncia da falência do modelo do ensino tradicional para atender as demandas
requeridas na compreensão do aleitamento materno, pressupõe o anúncio de um novo modelo, que o
considere como uma prática biologicamente determinada, porém, socioculturalmente condicionada,
uma categoria híbrida natureza-cultura. Esta pesquisa buscou a construção de um arcabouço teórico
sobre a educação crítico-reflexiva que sustentasse a proposta do ensino do aleitamento materno em
uma metodologia problematizadora. Trata-se de uma pesquisa qualitativa construída a partir de dois
eixos temáticos, a educação e o aleitamento materno. Para o desenvolvimento deste estudo, foi
apresentada a proposta utilizada para o ensino do Aleitamento Materno no Currículo Integrado do
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, analisada sob duas
óticas: a análise do plano de profundidade da proposta pedagógica e a análise da entrevista de
quinze alunos sobre a vivência nesta proposta. Desta análise emergiram três categorias: o processo
ensino/aprendizagem, o significado do aleitamento materno e a práxis. Este estudo enfatiza a
necessidade de uma nova concepção no ensino do Aleitamento Materno, para que se atenda as
demandas atuais de complexidade, necessárias à tomada de consciência da rede sociobiológica da
amamentação para o estabelecimento de uma nova práxis, crítica, criativa e integral.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5147
POLETTI, Nadia Antonia Aparecida. O ensino da prevenção e tratamento de úlceras por pressão
em escolas públicas do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 178 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria helena Larcher
RESUMO: O processo acelerado de modernização científica e tecnológica tem gerado novas formas
de conhecimento, o que tem levado instituições a rever o modo de formação dos profissionais. Dentre
as várias características necessárias para este “novo” profissional, destacam-se a capacidade de
buscar e utilizar novas informações, saber comunicar-se (nacional e internacionalmente), usar os
recursos tecnológicos para a melhoria de vida, desenvolver a crítica e desempenhar a profissão de
forma contextualizada e em equipe. Podemos afirmar então que o cuidado de enfermagem precisa ter
uma abrangência maior. E assim, ao considerar a formação do enfermeiro, é que buscamos conhecer
a situação atual do ensino, no que se refere à prevenção e tratamento de úlceras por pressão, nos
cursos de graduação em enfermagem de oito Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de
São Paulo. Foi realizada uma pesquisa descritiva do tipo inquérito, da qual participaram 36 docentes,
a maior parte do sexo feminino (97,2%), casados (75%), com idade entre 41 a 45 anos, com um
tempo de formado variando de 16 a 25 anos, com aperfeiçoamento, 22,2%, especialização, 86,1%,
mestrado 83,3% e doutorado 52,7%. Tinham experiência anterior à docência 94,4%, sendo a área
mais freqüente a assistencial (47,2%). Foram citadas 2 disciplinas obrigatórias e 3 eletivas sobre o
tema. Dentre os docentes, 28% ministram conteúdo teórico em sala de aula, 75,6% em estágio
curricular e 15,6% teórico-prático em laboratório. O modo de preparação para o ensino ocorreu por
meio de publicações científicas 88,9%, pela prática profissional anterior a docência 80,6% e em
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cursos de extensão 61,1%. As publicações incluíram 13 títulos de livros, 7 revistas nacionais e 10
revistas internacionais. O método mais utilizado em sala de aula foi aula expositiva (44,4%), em
laboratório de ensino foi a demonstração pelo professor (58,3%), e no ensino clínico foi um aluno faz
o procedimento e os demais observam (83,3%). Com relação aos recursos computacionais, 87,5%
das instituições possuem laboratórios de informática e 100% possuem servidor. A relação
aluno/computador no curso variou de 5,3 a 26,6. O tema mais abordado sobre prevenção foi: “Fatores
de risco” (91,7%), e sobre tratamento “Métodos de limpeza, desbridamento, coberturas, alívio da
pressão e controle da dor” (91,7%). Quanto ao preparo do docente para o ensino do tema, 58,3% se
sentem preparados e 41,7%, não. Os comentários e sugestões dos docentes evidenciaram a
necessidade de um enfoque maior na prevenção de UP e maior divulgação de inovações entre
docentes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-22102007-101717/
Nº de Classificação: 5148
BETIOL, Maria Tereza. Anemia em mulheres grávidas assistidas pelo SUS no Município de IratiPR 2004. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. [63] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo estimar a prevalência de anemia em mulheres grávidas
inseridas no Programa Pré-Natal do Sistema Ùnico de Saúde do Município de Irati-PR, no ano de
2004. Foi realizado um estudo descritivo do tipo transversal retrospectivo, utilizando-se dados
secundários. Para melhor caracterizar as gestantes foram coletadas informações sócio-demográficas,
obstétricas e período de realização da dosagem de hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht) durante o
pré-natal. Os dados foram analisados pelo programa Statistical Package for Social Science (SPSS).
Os testes estatísticos utilizados foram o Teste t de Student (teste t pareado) e a Correlação de
Pearson. Fizeram parte da população as 550 gestantes atendidas pelo Programa Pré-Natal. Destas,
48 apresentaram Hb<11g/dL, perfazendo uma prevalência de anemia de 8,7%. Em relação ao total
de gestantes estudadas (48), a média da idade materna foi de 25 anos (d.p. 7 anos), 31,3% eram
adolescentes, 49,9% eram adultas e 18,8% eram gestantes idosas. Quanto à escolaridade, 14,6%
das gestantes tinham menos de 4 anos de estudo, sendo que 4,2% eram analfabetas, 35,4% tinham
de quatro a sete anos de estudo e entre as 29,2% das mulheres com mais de 11 anos de estudo,
apenas 4,2% tinham nível superior completo. Das 48 gestantes anêmicas, 50% eram casadas, 35,4%
eram solteiras, enquanto o restante vivia em união estável (14,6%). Os testes estatísticos mostraram
diferença estatisticamente significante entre Hb 1 e 2 e Ht 1 e 2. Pôde-se observar que entre as
gestantes anêmicas, a maioria delas teve redução de Hb e Ht, nos dois momentos de realização dos
exames, durante o pré-natal. Este estudo mostrou uma baixa prevalência de anemia entre as
gestantes estudadas , porém, este dado pode estar subestimado em função dos métodos utilizados.
No entanto é expressiva a prevalência de anemia entre as gestantes adolescentes. O que vem a
demonstrar a necessidade de desenvolver ações e programas específicos para a prevenção de
anemia em gestantes particularmente adolescentes.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5149
LIRA, Elisabeth Nascimento. Ocorrência de doenças transmitidas por alimentos no período de
1999 a 2003, em Guarapuava-PR: um levantamento epidemiológico. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: As doenças transmitidas por alimentos (DTA's), são comuns em nosso país e representam
atualmente um sério problema para a saúde pública. Muitos embora a maioria dos casos seja
considerada como leves e moderados, algumas infecções mais graves podem causar seqüelas e até
mesmo óbitos, além dos gastos hospitalares, do afastamento de atividades profissionais e escolares.
Estudos relacionados ao tema tornam-se necessários, não apenas para o conhecimento da doença e
do ambiente, mas para aprimorar a segurança alimentar e as práticas de manipulação e comércio de
alimentos para a população. O presente estudo foi realizado por meio de um levantamento de
doenças transmitidas por alimentos no município de Guarapuava, dos anos de 1999 a 2003,
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identificando características de gênero, faixa etária, causas e contexto das ocorrências. Trata-se de
pesquisa descritiva, do tipo transversal, baseada em variáveis quantitativas, a partir de um
levantamento epidemiológico realizado junto às fichas de investigação epidemiológica e sanitária do
setor de Vigilância em Saúde do Município de Guarapuava-PR. Concluiu-se que as ocorrências de
DTA's no Município de Guarapuava caracterizaram-se por um predomínio em pessoas do sexo
masculino, tendo como causa principal as intoxicações por alimentos sólidos suspeitos, como
relacionamos saladas e grãos. Pelas características dos sintomas e do tempo transcorrido entre o
acidente e sintomatologia descritos nas fichas, talvez os casos estejam relacionados à bactérias do
tipo Clostridium perfringens e Salmonella sp, não comprovados devido a ausência de exames de
laboratório. Os meses em que ocorreram a maior parte dos casos não indicam padrões de
sazonalidade, nem mesmo em relação a festividades. Os resultados também revelaram um
predomínio de ocorrência de casos em adultos jovens, do sexo masculino, e freqüentemente em
restaurantes. A investigação também revelou uma inadequação no preenchimento das fichas, o que
exigiu a busca de informações em diversos modelos de fichas para complementar todos os dados.
Torna-se de fundamental importância para análises em saúde o correto preenchimento de todos os
campos e dados das fichas utilizadas para a investigação de DTA's, aliado à integração das ações de
Vigilância à Saúde, subdivididas em Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. A integração das ações e
dos setores na vigilância das DTA's, mais do que a retórica, deve ser capaz de produzir resultados
eficazes no que diz respeito à tomada de decisões e definição de ações de prevenção.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5150
ZAPPAROLI, Amanda dos Santos. Promoção da saúde do trabalhador de enfermagem: análise da
prática segura do uso de luvas na punção venosa periférica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Elena Palucci
RESUMO: Os trabalhadores da equipe de enfermagem estão amplamente expostos ao risco
biológico pelas características peculiares de seu trabalho. Dentre as atividades desenvolvidas por
esses trabalhadores, a punção venosa periférica os expõe ao contato com sangue dos pacientes
atendidos sendo a inadequação do uso de equipamentos de proteção individual, particularmente as
luvas de procedimento, objeto de inquietação. O estudo objetivou identificar o comportamento do uso
de luvas de procedimento durante a atividade de punção venosa periférica pelos trabalhadores de
enfermagem e os motivos que os levam a não utilizá-las; trata-se de uma pesquisa exploratória, com
análise qualitativa e quantitativa dos dados, estudados na perspectiva do referencial teórico de
Promoção da Saúde proposto por Pender. O estudo foi realizado com trabalhadores de unidade de
internação de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP) em duas etapas que incluíram a observação e a
entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo, baseados
em categorias pré-estabelecidas: conduta prévia, percepção de benefícios para a ação, percepção de
barreiras para a ação, percepção de auto-eficácia, influências interpessoais, influências situacionais e
satisfação relacionada à atividade. Durante a atividade estudada a maioria dos trabalhadores não
usaram luvas, referiram ter o hábito de realizar a atividade de maneira que os expõem a riscos e
existe uma baixa adesão às orientações de precaução-padrão; os sujeitos relataram não acreditar na
luva como barreira de proteção, apontaram as inadequações relativas ao tamanho e perda de
sensibilidade tátil como barreiras; muitos acreditam em suas capacidades para realizar a atividade de
punção venosa sem o uso de luvas e sentem-se seguros a partir de sua experiência pela prática de
trabalho; mencionaram que a falta de sensibilidade tátil no momento da punção e a dificuldade no
manuseio do esparadrapo para a fixação do cateter os levam a retirá-la, além do excesso de
atividades e escassez de funcionários; relataram que os colegas de trabalho e a chefia influenciam de
maneira positiva a conduta promotora de saúde; descreveram a atividade de punção venosa com
grande satisfação, porém, quanto ao trabalho de enfermagem encontrou-se relatos de infelicidade e
insatisfação na profissão. Conclui-se que há necessidade de implementar para mudança de
comportamento visando a promoção da saúde e a segurança dos trabalhadores.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17072006-150402/
Nº de Classificação: 5151
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SOLER, Virtude Maria. O conhecimento produzido pela enfermagem em transplante de medula
óssea no Brasil. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2006. 189 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: O transplante de medula óssea (TMO) é um tratamento complexo e dispendioso, cujos
conhecimentos foram muito ampliados. O procedimento envolve ações que precedem a infusão das
células hematopoéticas e alterações e complicações que a sucedem, de alta complexidade,
requerendo equipe multidisciplinar para assistência integral e humanizada ao paciente e à família. O
objetivo deste estudo foi sintetizar o conhecimento na área do TMO já produzido pela enfermagem
brasileira, por meio de publicações, produzidas no período de 1994 a junho de 2005, caracterizar e
identificar os temas e conteúdos das pesquisas realizadas, analisar o delineamento empregado e o
nível de evidência dos resultados. Utilizou o Método de Revisão Integrativa, proposto por Gannong
(1987). Foram analisados 23 estudos nacionais, obtidos na íntegra das bases de dados LILACS,
MEDLINE e CINAHL e do acervo da Sala de Leituras da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Identificou-se oito categorias temáticas, representando os focos dos
estudos, que foram subdivididas em: organização dos centros e serviços de TMO, recursos humanos
e dimensionamento de pessoal, assistência ao paciente - hospitalar, ambulatorial, e cuidados
especiais, esses, subdivididos em: cateter venoso central, doador de medula óssea, home care e
autocuidado, TMO pediátrico-adolescência, multidisciplinar, isolamento e complicações em TMO pré- e pós-TMO, dor, sexualidade e infertilidade e vulnerabilidade, qualidade de vida, estresse e
sofrimento psíquico-burnout em TMO. Os resultados evidenciaram que as produções de enfermagem
ainda são inconsistentes, de nível IV quanto às evidências, desenvolvidos por pós-graduandos de
enfermagem, sendo 22 estudos (95,65%) não experimentais, desses, 9 (39,13%) descritivoexploratório qualitativos, 2 (8,69%) descritivo-exploratório quali-quantitativos, 5 (21,73%) de revisão
de literatura, qualitativos, 2 (8,69%) estudos de caso, qualitativos, 2 (8,69%) histórico-social
qualitativos, 1 (4,34%) descritivo correlacional qualitativo, 1 (4,34%) de revisão integrativa da
literatura e 1 (4,34%) quase-experimental, tipo comparativo retrospectivo com abordagem
quantitativa. Foram apontadas barreiras e dificuldades para a produção, divulgação e aplicação dos
resultados das pesquisas, caracterizadas como institucionais, sociais e individuais, tais como falta de
domínio da metodologia cientifica, incentivo, fomento e valorização da pesquisa, dentre outras. Esses
fatores interferem na produção científica e na qualidade assistencial de enfermagem ao paciente
transplantado de medula óssea. Concluiu-se que há necessidade de esforços conjuntos, para a
aquisição de conhecimentos específicos de TMO e de metodologia científica, envolvimento dos
enfermeiros assistenciais com a pesquisa científica e desenvolvimento de condições e ambiente de
incentivo para que a produção científica de enfermagem aumente quantitativamente e modifique o
cenário atual. Sugere-se o desenvolvimento de novos estudos e maior aproximação e auxílio dos
docentes universitários aos enfermeiros assistenciais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5152
PEREIRA, Adriana Pelegríni dos Santos. Educação sexual de grupos de adultos portadores de
estomas intestinais definitivos: processo da implantação em implementação. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 216 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELÁ, Nilza Teresa Rotter
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo descritivo exploratório, que teve
como proposta descrever o processo de implantação e implementação de um grupo de pacientes
portadores de estomas intestinais definitivos e identificar a percepção desses quanto à sexualidade
como uma dimensão importante de suas vidas. Para a coleta de dados, foram utilizadas as falas dos
sujeitos participantes do grupo durante os encontros realizados, transcritas na íntegra pela
pesquisadora. As falas, posteriormente foram analisadas segundo a análise de prosa de André
(1983). Foram realizados 14 encontros com 3 horas de duração cada, participaram do grupo 19
portadores de estomas definitivos de São José do Rio Preto e região, uma coordenadora
(pesquisadora), um coloproctologista, uma psicóloga e uma observadora não-participante. Toda
dinâmica do grupo obedeceu a uma programação feita previamente pela pesquisadora. Os dados
obtidos permitiram concluir que essa atividade grupal proporcionou aos portadores um espaço no
qual puderam trocar experiências, adquirir conhecimentos, criar vínculos, encontrar cumplicidade,
companheirismo e aceitar a sua condição, pois ouviram as vivências dos outros e não se sentiram
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únicos a terem problemas, facilitando o sentimento de universalidade. Quanto à percepção da
sexualidade como a dimensão importante em suas vidas identificou-se ser esse um tema pouco
abordado pelos profissionais de saúde e necessário para o reajustamento sexual satisfatório.
Evidenciou-se que a saúde sexual não foi inibida pela doença, pois quanto mais orientados
adequadamente, e mais estimulados para a prática sexual, mais satisfeitos e interessados se
mostraram para buscar caminhos, superando obstáculos como: a recusa do parceiro, disfunção erétil,
alteração imagem e o próprio estoma. Alguns caminhos apontados para atingir a satisfação sexual
foram a troca de parceiro, busca de profissionais especializados, criatividade no ato sexual e alguns
cuidados com o dispositivo. Nesse espaço evidenciou-se que a prática sexual seja ela qual for, é
importante e necessária para a vida de cada um. A experiência de vida de cada integrante permitiu o
desenvolvimento da autonomia sexual e fez com que os portadores reconhecessem a necessidade
de mantê-la ou buscar auxilio, para o alcance do prazer, satisfação e retorno à vida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17072006-150402/
Nº de Classificação: 5153
CRISTINA, Jane Aparecida. Vivências de uma equipe multiprofissional de atendimento
avançado pré-hospitalar móvel ao adulto em situação de parada cardiorrespiratória. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Celia Barcellos
RESUMO: Este estudo de abordagem qualitativa, descritivo e de caráter exploratório tem como
objetivo investigar a vivência da equipe multiprofissional na assistência ao adulto em situação de
parada cardiorrespiratória, numa unidade de suporte avançado de vida de Atendimento PréHospitalar móvel (APH) da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP. Para a coleta de
dados, foi utilizada a entrevista semi-estruturada que compreendeu questões sobre o perfil
sociodemográfico, profissional e questão norteadoras sobre o tema. A amostra foi constituída por 16
profissionais, médicos, enfermeiros e condutores de veículo de urgência terrestre integrantes da
Unidade de Suporte Avançado (USA). Os dados foram organizados por meio da análise de conteúdo
proposta por Bardin (1977), sendo identificados quatro temas: o trabalho no APH móvel avançado, os
sentimentos e emoções da equipe multiprofissional de APH móvel avançado frente ao atendimento à
Parada Cardiorrespiratória (PCR), identificação dos agentes estressores ao atendimento à PCR e as
reações de estresse no atendimento à PCR. Na presente pesquisa, a equipe multiprofissional relata a
sua vivência nesse tipo de atividade com a visão de um serviço desafiante e difícil, por vivenciar
diariamente situações inesperadas, desconhecidas e angustiantes, mas que, com tudo isso, também
são capazes de perceber satisfações pessoais e realização profissional. Na análise, evidenciaram-se
também nas demais categorias, as expressões: conhecimento e constante capacitação técnica e
tecnológica, habilidade e agilidade, tomada de decisões, trabalho em equipe, a dificuldade de lidar
com o sofrimento dos familiares na cena do agravo, envolvimento emocional em situações de grande
sofrimento e dor, trabalhar em altas temperaturas, dificuldades em lidar com a morte, principalmente
em situações inesperadas e com vítimas jovens, trazendo sentimentos de impotência, frustração e
tristeza. Portanto, essa equipe multiprofissional vivencia diariamente a real possibilidade de
sofrimento psíquico e mostra por meio deste estudo, a necessidade de que a equipe promova
momentos para reflexão e discussão acerca dos aspectos técnicos, científicos e éticos referentes ao
cuidado dos pacientes críticos, em parada cardiorrespiratória, quanto às diferentes possibilidades de
situações que os envolva durante o atendimento, com vistas à melhoria da qualidade do atendimento
e do relacionamento interpessoal. Levando em consideração os resultados e conclusões da nossa
investigação, é relevante a questão da saúde mental desses profissionais no exercício de suas
funções, diante do exposto nos seus próprios relatos, e até que ponto os mecanismos de
enfrentamento utilizados pelos mesmos são eficientes, ou seja, são métodos eficazes de elaboração
do estresse. Sugerimos como métodos que podem ser eficazes: buscar informações e discutir o
assunto em grupos; aceitar os acontecimentos, buscando o lado positivo da situação, buscar auxílio
de especialistas, psicólogos ou psiquiatras e seguir suas orientações. Diante da importância desse
serviço, vemos a necessidade de propor formas alternativas dentro dessa equipe, para que ela
alcance um equilíbrio no estresse individual e coletivo e que efetivamente não atinja os limites de
sofrimento psíquico. Assim são necessárias outras investigações, porque as seqüelas advindas
podem comprometer a vida social e pessoal do indivíduo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18012007-174313/
Nº de Classificação: 5154
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BRÊDA, Mércia Zeviani. A assistência em saúde mental: os sentidos de uma prática em
construção. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2006. 157 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo investigar os sentidos construídos acerca da assistência
prestada e recebida em Hospital Psiquiátrico e em Centro de Atenção Psicossocial, sob a ótica de
usuários e profissionais de saúde deste último. Para tanto, adota a Estratégia Qualitativa de
Pesquisa, dentro das perspectivas teóricas da pós-modernidade, do social construcionismo e da
desinstitucionalização. Seus resultados foram ordenados sob dois eixos temáticos e respectivas
categorias que emergiram da fala dos sujeitos. Seguindo a trajetória histórica da assistência em
saúde mental, o primeiro eixo temático diz respeito à assistência em Hospital Psiquiátrico e, o
segundo em serviço substitutivo do tipo CAPS. Em relação ao primeiro, na ótica dos usuários, este
espaço assistencial é tido como aprisionamento, onde vêem perdida a sua autonomia e obrigados a
seguir normas rígidas e repetitivas; espaço pobre em relações, afeto e escuta, mas rico em produção
de violência. Para estes mesmos sujeitos, o CAPS surge como uma porta que se abre às relações,
aos contratos, à convivência mais estreita e respeitosa, com possibilidades que podem ser ativadas
para a maior compreensão da pessoa que vivencia o sofrimento psíquico e melhoria da assistência
recebida. Entre os profissionais, apesar das experiências negativas no processo de formação em
Hospital Psiquiátrico, há a defesa da sua manutenção para o atendimento do usuário em crise. Por
outro lado, o CAPS, para a maioria destes profissionais, é uma nova e criativa experiência, com
aprendizados e faltas sentidas que se traduzem ainda num processo incipiente, porém, em
construção de uma nova prática em saúde mental. Ao final, é realizada uma análise das dimensões
políticas, históricas e culturais locais que condicionam os sentidos produzidos acerca da assistência
em saúde no serviço substitutivo em questão e, são apontados desafios a serem superados;
responsabilidades a serem compartilhadas e, caminhos possíveis e necessários para a mudança
paradigmática.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15012007-172130/
Nº de Classificação: 5155
SAÚDE, Maria Isabel Borges Moreira. Interrogando a operação da rede de serviços de saúde.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2006. 249 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Este estudo qualiquantitativo teve por objetivo geral analisar a conformação da rede de
serviços de saúde que fazem atenção à saúde da gestante em Uberaba - MG. Teve como suporte
teórico as categorias rede, integralidade e poder. Foi realizado estudo de caso tomando por
referência os serviços de atenção básica de um Distrito Sanitário, sendo os dados de fontes primárias
obtidos por entrevistas semi-estruturadas de trabalhadores de unidades de saúde de diferentes níveis
de densidade tecnológica e de gestantes, e realização de grupo de discussão com gestantes. As
fontes secundárias foram representadas por documentos oficiais e informações de bancos de dados
das três esferas de governo. Os dados quantitativos foram analisados considerando sua distribuição
de freqüência, e o material empírico das entrevistas e do grupo de discussão foi submetido à análise
temática. Na análise documental identificamos que a política de atenção à gestante tem acontecido
principalmente pela indução do financiamento, ou pela necessidade de superação de situações
emergenciais. Identificamos, entretanto, tentativas de articulação de serviços e de atores,
trabalhadores e usuários nos distintos espaços de construção desta política. Os dados e as
informações de bancos de dados municipais e nacionais apontam para baixa cobertura e qualificação
da assistência pré-natal de baixo e alto risco, por deficiência de infra-estrutura e de profissionais
qualificados para atenção básica e especializada, déficit de leitos obstétricos e de UTI. O impacto na
atenção pode ser identificado a partir da alta freqüência de internações por complicação obstétrica e
aborto, alta incidência de sífilis congênita e aumento da mortalidade infantil, com óbitos concentrados
no período perinatal. Do material empírico analisado a partir da análise temática emergiu o tema: “O
modelo operado na rede de serviços que fazem atenção à gestante no município”, que foi recortado
em quatro subtemas: oferta de ações de saúde e a atenção às necessidades das gestantes; o
encontro entre o trabalhador de saúde e a gestante no processo de atenção; espaços de atenção à
saúde como espaços de aprendizagem; gestão da rede - a relação entre os serviços de saúde que
fazem atenção à gestante no município. A articulação e interpenetração destes subtemas revelam
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dificuldade de acesso da gestante aos serviços, organização e planejamento centrados na
necessidade dos serviços e instituições de ensino, fragmentação da rede e dos processos de trabalho
em cada um dos serviços, e relação conflituosa entre oferta de serviços e demanda das gestantes;
dificuldade de articulação serviço-ensino para educação na saúde. Por outro lado, também
identificamos alguns espaços aonde acontecem práticas mais comprometidas com a tenção integral à
gestante, e abertura de linhas de fuga para garantir atendimento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06072007-111424/
Nº de Classificação: 5156
SOUSA, Leandra Andréia de. Promoção-apoio ao aleitamento materno: binômio ou antítese?:
caracterização das práticas do profissional de saúde na perspectiva da mulher no processo de
aleitamento materno. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2006. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: Os objetivos desta pesquisa constituíram-se em identificar, na perspectiva da mulhernutriz, o que é apoio à amamentação e rituais da assistência em amamentação nos serviços de
saúde, especificamente hospitais amigo da criança e equipes da saúde da família, que não são
considerados apoio. Sob as lentes da integralidade, partimos dos pressupostos que uma prática se
constitui em apoio à mulher que amamenta, a partir da identificação da necessidade expressa pela
mulher; que práticas normativas, pré-estabelecidas podem não atender às necessidades da mulher
na amamentação e que as formulações políticas acerca do aleitamento materno (AM) têm reforçado o
paradigma hegemônico. Fizeram parte deste estudo todas as púerperas assistidas exclusivamente
por equipes de saúde da família do Distrito Oeste no pré-natal e/ou puerpério e tiveram seus partos
em instituições credenciadas como Hospital Amigo da Criança (HAC) do município de Ribeirão Preto
no mês de fevereiro de 2006. Para este estudo descritivo de abordagem qualitativa utilizamos o
questionário e a entrevista semi-estruturada como estratégias de investigação. A partir do
questionário obtivemos o seguinte perfil dos sujeitos investigados: Quanto aos dados pessoais, 10%
eram menores de 18 anos, 10% estavam entre 18 e 21 anos, 10% entre 27 e 31 anos e 70% tinham
entre 22 e 26 anos de idade. Quanto a escolaridade, 50% cursaram o ensino médio completo, 30% o
ensino fundamental completo, 10% ensino médio incompleto e 10% ensino superior incompleto.
Sobre o estado civil obtivemos, 40% casadas, 40% mantenedora de união estável, 10% solteiras e
10% divorciadas. Nos dados obstétricos, 50% eram primigestas, 40% secundigestas e 10%
tercigestas, 70% tiveram parto normal e 30% parto cesária, 100% fizeram pré-natal, com média de
9,6 consultas. Sobre a internação, 80% das mães não tiveram contato pele a pele com seu bebê após
o parto e 20% das mães tiveram o contato pele a pele, 100% dos bebês não mamaram na sala de
parto. Quanto ao conhecimento das mulheres sobre a maternidade ser HAC, 60% sabiam e 40%
desconheciam, 100% não souberam dizer o que é HAC, 80% das puérperas não procuraram o
hospital após a alta hospitalar, 20% procuraram, por motivos relativos a dores nos pontos e
choro/fome do recém nascido. Para os dados qualitativos utilizamos o método da Análise de
Conteúdo, cuja organização dos dados permitiu eleger uma Unidade Temática – o Acesso, que foi
sub dividida em outras duas sub unidades: Acesso à Estrutura Física e Acesso à Escuta. Por gerar
ruídos, convergentes e divergentes, o Acesso à Escuta foi subdividido em: Escuta Ampliada, Escuta
Formatada e Escuta Virtual. Ressaltamos o processo de transformação do modelo de atenção ao AM
em movimento, no entanto, o apoio à amamentação ainda é incipiente. Na perspectiva da
integralidade no AM, a demanda complexa e singular da nutriz precisa se escutada, valorizada,
traduzida e atendida nos serviços de saúde, como fruto do trabalho solidário das equipes de saúde na
sua produção de cuidado, o que remete a uma dimensão da integralidade a ser apreendida e
incorporada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012008-110009/
Nº de Classificação: 5157
GRIGOLLETO, Jamyle Calencio. Percepção de risco em relação a saúde bucal de indivíduos
cadastrados em um núcleo de saúde da família de Ribeirão Preto-SP, 2006. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
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RESUMO: O objetivo geral desta pesquisa foi conhecer a percepção de risco, relacionada à saúde
bucal, de indivíduos cadastrados em um Núcleo de Saúde da Família (NSF), no município de
Ribeirão Preto-SP, por meio da identificação das crenças, atitudes e conhecimentos desses
indivíduos sobre os fatores de risco relacionados ao tema. Trata-se de uma pesquisa de campo, de
caráter descritivo e exploratório, com variáveis quantitativas e qualitativas. A população do estudo foi
constituída por 77 cuidadores de famílias cadastradas no NSF-1, da zona oeste do município. Os
dados empíricos foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada e levantamento
documental. A análise e organização dos dados coletados foram divididas em duas etapas. Os dados
quantitativos foram apresentados em 4 partes: caracterização socioeconômica e cultural dos sujeitos;
conhecimentos relacionados à saúde bucal; crenças/valores relacionados à saúde bucal; e,
comportamentos/atitudes relacionados à saúde bucal. Alguns dados qualitativos foram agrupados em
categorias de respostas e outros foram analisados pela metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC), sendo subdivididos em 4 unidades temáticas. A maioria dos entrevistados era do sexo
feminino (80,5%), mães (68,8%), com predomínio das faixas etárias entre 51 a 60 anos (31,2%) e de
mais de 60 anos (33,8%). Entre os cuidadores pesquisados 49,4% apresentavam o ensino
fundamental incompleto e 40,3% apresentavam renda entre R$1500,00 e R$3000,00. Grande parte
dos sujeitos (71,4%) afirmou que não exercia nenhum trabalho fora de casa. Muitos entrevistados
(63,6%) afirmaram ter algum problema de saúde; foi referida por 89,6% dos sujeitos da pesquisa a
existência de uma relação entre saúde bucal e saúde geral dos entrevistados; 58,4% afirmaram não
apresentar nenhum problema na boca. Com relação à durabilidade dental, 53,2% dos sujeitos
responderam que esta dependia de cuidado. O creme dental foi citado por 40,2% dos entrevistados,
como produto que contém flúor. O auto-exame para detecção de câncer bucal, segundo os
entrevistados, nunca havia sido realizado por 88,3% deles. Mais da metade dos sujeitos (53,2%)
disse que nunca tinha recebido orientação para evitar problemas bucais. A saúde bucal foi
considerada boa por 40,3% dos entrevistados; no entanto, 58,4% afirmaram que necessitavam de
tratamento dentário. O uso de alguma medicação diariamente foi relatado por 70,1% dos indivíduos.
Quanto aos hábitos de higiene oral, 98,7% dos entrevistados afirmaram que escovavam os dentes,
97,4% dos sujeitos afirmaram que possuíam escova dental própria e 57,1% das pessoas relataram
fazer uso do fio dental. O uso de prótese foi referido por 72,7% dos entrevistados; todos os sujeitos
referiram já ter visitado o dentista alguma vez na vida, sendo que 50,6% afirmaram que a última ida
ao dentista tinha sido há menos de 1 ano e 51,9% disseram que essa visita tinha sido a um serviço
privado liberal. Somente 24,7% dos sujeitos afirmaram comer alimentos doces pelo menos 1 vez por
dia; a ingestão de refrigerantes de 2 a 3 vezes por semana foi relatada por 31,2% das pessoas. A
ingestão de café, chá ou leite com açúcar uma vez por dia, foi referida por 48,1% dos sujeitos. Os
resultados sugerem uma percepção de risco dos indivíduos sobre saúde bucal positiva, embora ainda
devam ser trabalhados alguns conceitos e crenças sobre o tema com essa população. Os conceitos
de saúde e doença para os sujeitos da pesquisa, apesar de apresentarem fortes expressões do
biologicismo, revelam influências do teocentrismo, do higienismo e preventivismo, em direção a uma
concepção ampliada de Saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18042007-152553/
Nº de Classificação: 5158
DECESARO, Maria das Neves de. Dinâmica das relações familiares: compreendendo o convívio
com familiar dependente de cuidados físicos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 195 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: A dinâmica das relações familiares apresenta-se como elemento importante a ser
investigado, considerando a perspectiva da integralidade do cuidado às famílias. Partimos do
pressuposto que, diante de uma situação de doença, o cotidiano e as relações familiares se alteram,
desencadeando processos de desestruturação e estruturação, na busca de um equilíbrio, mesmo que
conflitual, para dar sustentação à nova condição de vida. O objeto de estudo para esta pesquisa está
delimitado à dinâmica das relações familiares, tendo em vista a compreensão de elementos centrais
que participam ou estão presentes nesta dinâmica quando, inesperadamente, a família passa a
conviver com um familiar adulto que se tornou dependente de cuidados físicos. Elegemos o
referencial teórico-metodológico de Michel Maffesoli circunscrito à sociologia do cotidiano,
considerando que nessa abordagem a vida é vista como uma rede sutil e complexa, feita de fatos
miúdos e obscuros do dia-a-dia que se concretizam em um conjunto de relações sociais, entre as
quais se destacam as relações familiares. A noção de convívio carrega a idéia de experimentar
emoções, compartilhar ambientes, concordar e discordar de valores, viver com o outro uma harmonia
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que integra a desarmonia. A perspectiva metodológica adotada foi o formismo, referenciado por
Maffesoli, para quem a forma é uma alavanca metodológica que possibilita modelar o dado social, na
medida em que descreve seus contornos para tecer uma estrutura objetiva e subjetiva que promove a
compreensão global do fenômeno estudado. Os dados foram coletados nos domicílios das famílias e
a pesquisadora utilizou-se de entrevista individual aberta, entrevista semi-estruturada e grupos focais
com os membros dos núcleos familiares. Os dados foram organizados em forma de genogramas que
apresentam os vínculos entre os familiares, e as falas foram recortadas segundo categorias e
subcategorias que revelaram: o presenteísmo da convivência familiar nas suas dimensões de
alteridade e complementaridade; o senso do limite das famílias, apontando o trágico vivido e os
manifestos de teatralização; os mecanismos de resistência grupal, apontando a astúcia, o jogo da
representação e o silêncio como manifestações de força e potência para o viver; e, por último, a
solidariedade grupal, que coloca em cena seus aspectos mecânico e orgânico da socialidade familiar.
A compreensão da dinâmica das relações em família na convivência com a pessoa dependente de
cuidados físicos traz aos profissionais enfermeiros a perspectiva de uma atuação que se situa nos
horizontes da contemplação e da ação co-responsável, uma vez que se insere em um espaço-tempo
domiciliar e familial, onde se vivencia uma contingência trágica, com possibilidades de
desestruturação e reestruturação das relações familiares. No plano das políticas públicas de Saúde,
este estudo contribui, particularmente, com a estratégia da Saúde da Família, na medida em que
recupera o cuidado em sua ambiência pela via da subjetividade, explicitando que o imaginário e o
simbólico são elementos fundamentais para a potencialização desta importante política que orienta
uma rede de cuidados. A prática do cuidado de enfermagem na família acontece em um espaço físico
e social singular, portanto heterogêneo, fluido, conflitual, de construção e de desconstrução das
relações familiares, que requer tecnologias de cuidado sustentadas nos princípios da sensibilidade e
da conjunção fundados na ética da estética.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23042007-151113/
Nº de Classificação: 5159
CAIXETA, Camila Cardoso. Relações familiares e o processo de adoecimento em diabetes tipo
2. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: Dentre as doenças crônico-degenerativas encontra-se o diabetes tipo 2 que atinge cerca
de 5 milhões de brasileiros. O diabetes é definido como urna síndrome de etiologia múltipla,
decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos.
Tem como conseqüência em longo prazo alterações micro e macrovasculares que levam a disfunção,
dano ou falência de vários órgãos. Em termos de morbidade o diabetes representa, uma das
principais doenças crônicas que afetam o homem contemporâneo e o aumento na incidência e
prevalência pode estar associado às mudanças sociais tais como: maior taxa de urbanização,
aumento da expectativa de vida, industrialização, dietas hipercalóricas e ricas em hidratos de carbono
de absorção rápida, deslocamento de populações para zonas urbanas, mudanças de estilo de vida,
inatividade física e obesidade. Atualmente não existe cura para o diabetes, pode se pensar no bom
controle dessa doença através da alimentação, atividade física e uso de medicamentos. Acredita-se
que, se a pessoa diabética atinge o controle glicêmico é possível prevenir as complicações e
favorecer a qualidade de vida. Nota -se, ao discutir os cuidados da pessoa diabética relacionados ao
plano terapêutico, que há uma estreita relação com o apoio familiar e o cuidado com a doença Assim,
constitui-se objeto de estudo compreender corno as relações familiares influenciam no processo de
adoecimento da pessoa diabética e é influenciada por ele. Trata-se de um estudo fundamentado nos
princípios da abordagem sistêmica e do interacionismo simbólico, realizado no período de fevereiro a
maio de 2006. Participaram do estudo seis famílias de pessoas diabéticas tipo 2, em seguimento no
Grupo de Educação em Diabetes do Centro de Educação para Adultos e Idosos da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os dados foram obtidos por meio de
análise dos prontuários, observação não participante, registros no diário de campo e entrevista
familiar, no domicílio. Os dados são apresentados em duas fases. A primeira corresponde à análise
do sistema familiar segundo os aspectos estrutural, de desenvolvimento e funcional. E em segundo a
apresentação das entrevistas transcritas e submetidas à análise de conteúdo latente, descritas
através de categorias. A análise do sistema familiar permitiu observar que das seis famílias
participantes, todos os pacientes eram idosos, cinco coabitavam com seus respectivos cônjuges e
uma era viúva A análise das entrevistas demonstrou dois momentos importantes no manejo do
diabetes que se apresentaram de forma temporal e que se entrelaçam pelas relações familiares
estabelecidas neste processo de adoecimento: a descoberta e em seguida o convívio com a doença.
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Os resultados nos permitiram concluir que olhar para o contexto, para a dinâmica e para a forma de
organização familiar em que a pessoa diabética está inserida, facilita o processo de entendimento dos
fenômenos relacionados ao controle glicêmico. Entende-se que é imprescindível ao profissional de
saúde, considerar a família como unidade de cuidado a pessoa diabética, assim corno utilizar a
correlação entre família e controle dos valores glicêmicos como ferramenta para a melhoria da
assistência prestada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13032007-112431/
Nº de Classificação: 5160
RANGEL, Alexandre Leite. Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para a
elaboração da escala periódica de pessoal de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: Neste trabalho é apresentado o software de geração automática da escala periódica de
trabalho dos profissionais da enfermagem. Este software tem a forma de uma Intranet, o que facilita a
implantação do sistema, sendo desnecessário a instalação de softwares clientes do banco de dados
ou qualquer outro tipo de configuração nas máquinas dos usuários. Outra característica relevante
deste sistema é que ele se classifica como um Sistema de Apoio à Decisão, pois de posse das
informações dos funcionários da instituição, ele gera uma sugestão da escala periódica de trabalho,
uma vez que o enfermeiro encarregado da confecção dela pode, a qualquer momento, alterá-la
manualmente. A escala é gerada para períodos, normalmente de um mês de duração. Cada
funcionário está vinculado a um local de trabalho e a um cargo. No momento da geração da nova
escala, é necessário informar, portanto, qual o período, qual o cargo e qual o local de trabalho para
os quais se deseja elaborar a escala de trabalho. Para a elaboração da escala, utilizou-se a
Programação 0/1, uma técnica de Programação Linear Inteira. Nesta técnica, as variáveis podem
receber apenas dois valores, zero ou um. São geradas variáveis que representam cada uma, um
funcionário em um dia do período e um turno do dia, onde se esta variável receber o valor 1, significa
que o funcionário irá trabalhar e se receber o valor zero, significa que ele irá folgar no dia e turno
indicados pela variável. Foram levantadas treze restrições para a geração da escala periódica de
trabalho de acordo com Regulamento de Recursos Humanos da Instituição onde se desenvolveu o
software. Estas restrições são regras que devem ser respeitadas pelo sistema ao gerar a escala de
trabalho. Elas são descritas em um arquivo que é exportado para software LINGO, software que gera
uma solução para problemas de Programação Linear e Não-Linear, desenvolvido pela LINDO
Systems Inc, Chigago, USA e, que é o aplicativo capaz de resolver o problema de Programação 0/1 e
calcular em quais dias e turnos cada um dos funcionários irá trabalhar. Após a geração deste arquivo,
o software efetua o cálculo e um arquivo com os dados de resposta, que é importado para o sistema
de geração automática da escala de trabalho e então disponibilizado em forma de tabela para
consulta dos profissionais. Ao término do processo de geração, os funcionários podem avaliar o
resultado do cálculo e, sugerir modificações, pois, se as informações que geram o arquivo de
restrições forem modificadas, o resultado final consequentemente será outro. Por fim, a geração da
escala de periódica de trabalho ficou reduzida a, em média, cinco segundos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-22032007-165341/
Nº de Classificação: 5161
FIGUEIREDO, Glória Lúcia Alves. Experiências de famílias sobre a vacinação de crianças
menores de dois anos: subsídios para o cuidado de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 95 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Este estudo tem por objetivo compreender as experiências de famílias com a vacinação de
crianças menores de dois anos, fundamentado no cuidado em saúde, buscando subsídios para o
cuidado de enfermagem. O reconhecimento da relação entre cuidado em saúde e a prática de
vacinação permite enriquecer nossas intervenções. As bases conceituais estão centradas nos
estudos sobre o cuidado e a reconstrução das práticas de saúde de J.R. Ayres. O substrato empírico
consiste de entrevistas gravadas nos domicílios de 19 famílias moradoras na área de abrangência de
duas unidades básicas de saúde do município de Franca-SP. A partir de abordagem qualitativa, na
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perspectiva hermenêutica, os dados foram analisados e agrupados ao redor de quatro temas: o
cotidiano do cuidar da criança; conhecimentos práticos e científicos sobre vacinação de crianças;
responsabilidade e obrigatoriedade da vacinação de crianças; e ampliação das práticas de vacinação
de crianças. De modo geral, espontaneamente, a vacinação não é lembrada entre os cuidados
familiares dispensados às crianças. As práticas em vacinação se estabeleceram numa relação de
obrigatoriedades e, nessa construção, vários aspectos influenciaram as relações nas salas de vacina
entre famílias e trabalhadores de saúde, particularmente de enfermagem. A prática de vacinação
aparece descolada dos cuidados cotidianos da criança. A análise permitiu identificar elementos
potenciadores da não vacinação: a inexperiência e dependência no empenho dos pais, estado civil
solteira, excesso de tarefas, recusa de aplicações simultâneas de vacinação e a relação com os
serviços de saúde (assistência fragmentada, ausência de diálogos, discriminação, falsas contraindicações e relação embasada na obrigatoriedade) e elementos potenciadores da vacinação: ter
experiência e realização pessoal no papel de ser pai/mãe, temor ao adoecimento, reconhecer como
um bom cuidado, possuir conhecimento prático e científico de vacina e de manejo com eventos
adversos e a relação com os serviços de saúde (acesso assegurado, flexibilidade do horário, vínculo,
divulgação, gratuidade, posse do cartão de vacinas, campanhas de vacinação, disponibilização de
vacinas e profissionais). As famílias entrevistadas sugerem as seguintes estratégias de aproximação
às crianças/famílias que faltam à vacinação: informações pelos meios de comunicação, cartazes,
seguimento de crianças, visita domiciliar e envolvimento de profissionais e serviços de outras áreas.
O modo como as famílias cuidam da vacinação das crianças pode estar ligado ao modo de ser
daquelas pessoas e ao modo como as práticas estão organizadas, demonstrando a necessidade de
integração entre prática de vacinação e cuidado à saúde da criança nos serviços de atenção primária
à saúde. Nesse sentido, é preciso reconstruir a prática de enfermagem em salas de vacinação, com
vistas a articular saberes técnicos e saberes práticos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15052007-091813/
Nº de Classificação: 5162
CASTRAL, Thaíla Corrêa. O contato materno pele a pele no alívio da dor em prematuros durante
o teste do pezinho. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2007. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Avanços na medicina e o desenvolvimento tecnológico têm contribuído para o aumento na
sobrevida dos prematuros, no entanto, em virtude da sofisticação dos recursos, um maior número de
procedimentos invasivos se faz necessário, incluindo a dor como um custo à sobrevida desses
pacientes. O objetivo deste estudo foi testar a efetividade do contato pele a pele na diminuição das
respostas comportamentais e fisiológicas de dor no prematuro, durante a punção de calcâneo para
coleta do Teste do Pezinho. Trata-se de um estudo analítico-experimental randomizado, realizado na
unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto - SP. A
amostra constituiu-se de 59 prematuros submetidos à coleta do Teste do Pezinho, divididos
aleatoriamente em dois grupos: experimental (n=31), submetido ao contato materno pele a pele por
15 minutos antes e durante todo o procedimento, e controle (n=28) cujos bebês eram mantidos no
berço ou incubadora durante todo o procedimento. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da instituição, e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi firmado com as mães ou
responsáveis pelos prematuros. As variáveis comportamentais (mímica facial, estado de sono e vigília
e choro) foram registradas continuamente pela filmagem por uma câmera durante a coleta de dados.
A variável fisiológica (freqüência cardíaca) foi mensurada por um monitor cardíaco. A coleta foi
dividida em sete períodos: basal, tratamento, antissepsia, punção, ordenha, compressão e
recuperação. Como não se comprovou a normalidade das variáveis quantitativas, fez-se a
comparação entre os dois grupos utilizando-se o teste não-paramétrico para duas amostras
independentes, Mann-Whitney. Para as variáveis qualitativas, utilizou-se o Qui-Quadrado ou Teste
Exato de Fisher. Na comparação dos resultados dos escores do Neonatal Facing Coding System
(NFCS), do estado de sono e vigília e da média da freqüência cardíaca intra-sujeitos e entregrupos,
utilizou-se a ANOVA com medidas repetidas. Nas comparações do NFCS entre os grupos, utilizou-se
a ANCOVA e estratificação direta. Os valores médios do NFCS foram inferiores no grupo
experimental em todos os períodos com diferença estatisticamente significativa nos períodos de
punção e ordenha em comparação ao grupo controle, mesmo ao se controlar a idade corrigida, idade
pós-natal, experiência prévia de dor e o sexo. O choro foi o estado de sono e vigília mais incidente na
punção e ordenha em ambos os grupos, sendo que, na ordenha, os bebês do grupo controle
permaneceram chorando em maior proporção do que no experimental (85,7 vs 58,1%). Na
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recuperação, 71,0% do grupo experimental estavam em sono profundo em comparação com 21,4%
no controle. O tempo médio de choro diferiu significativamente entre os grupos, sendo maior no
controle. Houve elevação da freqüência cardíaca como resposta ao procedimento, mas a diferença
não foi estatisticamente significativa entregrupos, todavia no grupo experimental houve retorno
próximo ao valor médio basal na recuperação; no controle manteve-se acima de 160 bpm da
antissepsia à recuperação. Comprovou-se a efetividade do contato pele a pele no alívio da dor em
prematuros, constituindo-se em medida simples e natural, sem custos adicionais, podendo ser
aplicada em diversas situações de dor aguda.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22032007-103207/
Nº de Classificação: 5163
FONSECA, Luciana Mara Monti. Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo:
desenvolvimento e validação de um software educacional. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [186] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Tanto na formação de enfermeiros como na capacitação de profissionais que atuam na
assistência ao pré-termo, há escassez de material didático-pedagógico sobre semiotécnica e
semiologia. A revisão da literatura sugere que este tema seja ministrado aos alunos, utilizando
tecnologia que permita a aproximação máxima da realidade. Desta forma, é importante elaborar
estratégias e instrumentos que apresentem, gradativamente, a complexidade e a especificidade do
recém-nascido pré-termo. Na era da informática, vislumbra-se as inúmeras possibilidades do uso do
computador na educação. Assim, o objetivo do presente estudo é desenvolver e validar um software
educacional sobre a semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo. Para tal, utilizou-se o
referencial pedagógico da problematização e a metodologia de desenvolvimento de software de
Bernardo. O software foi desenvolvido utilizando tecnologia avançada, informatizada, interativa e com
simulações. Por meio de recursos de hipertexto apresenta-se uma série de mídias integradas, como
fotos, figuras, vídeos e sons. O conteúdo foi organizado em quatro partes: 1. apresentação, que inclui
também a justificativa e o objetivo do software educativo e uma lista das abreviaturas utilizadas; 2.
semiotécnica, contendo conceitos teóricos e práticos das técnicas de inspeção, palpação, percussão
e ausculta utilizadas na avaliação clínica; 3. semiologia, contendo aspectos conceituais e históricos, o
contexto da avaliação clínica na unidade neonatal (o recém-nascido pré-termo, o avaliador, o
ambiente e a família) e os tipos de avaliação (ao nascimento, de transição e sistemática). A avaliação
clínica sistemática foi organizada por necessidades humanas básicas (psicobiológica – oxigenação,
circulação, termorregulação, alimentação e hidratação, eliminação, integridade tecidual, sono e
repouso, sexualidade e percepção sensorial; psicossocial – segurança, amor e aceitação, gregária e
atenção; e psicoespiritual); 4. simulações, com 143 questões de múltipla escolha e respectivos
feedback de resposta certa ou errada, visando testar os conhecimentos adquiridos com o uso do
software, que são apresentadas aleatoriamente, considerando-se que houve aprendizado adequado
quando o estudante acertar pelo menos 70% das questões. O software apresenta também os links
galeria, referências e ficha técnica. A validação de conteúdo e aparência do software foi feita com a
participação de três especialistas em informática, dois técnicos em audiovisual e onze enfermeiros
(docentes e enfermeiros assistenciais). A grande maioria dos itens avaliados no software recebeu
conceitos bom e muito bom de mais de 70% dos avaliadores, sendo portanto validado sua aparência
e seu conteúdo. Assim, consideramos que o produto desenvolvido está adequado para ser
disponibilizado para uso no ensino de enfermagem sobre a semiotécnica e semiologia do recémnascido pré-termo, inserido no referencial pedagógico da problematização.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-11052007-161444/
Nº de Classificação: 5164
SILVA, Lucía. O processo de conviver com um idoso dependente sob a perspectiva do grupo
familiar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007.
[165] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Ap. Frari
RESUMO: Com o processo de envelhecimento natural e com o aparecimento das doenças crônicas
não transmissíveis, os idosos podem apresentar certo grau de dependência para a realização de
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atividades, sendo indicado que permaneçam sob os cuidados de sua família. A presença de um idoso
dependente afeta todos os membros da família e, dependendo da cultura familiar, o envelhecimento e
a dependência são encarados de diversas maneiras. O objetivo dessa pesquisa foi identificar os
aspectos culturais e subjetivos que orientam o convívio da família com o idoso dependente. O estudo
de abordagem metodológica qualitativa utilizou as perspectivas do ciclo vital, da família como sistema
e da influência da cultura sobre a saúde familiar como quadro teórico. Como método adotou-se o
estudo de caso embasado em alguns pressupostos da etnografia. Os participantes foram 11
integrantes de cinco famílias que tinham entre seus membros um idoso dependente e que faziam
parte da área de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família de um município do interior
paulista. Os dados foram coletados principalmente de setembro a dezembro de 2005, por meio do
Modelo Calgary de Avaliação Familiar e entrevista semi-estruturada. A partir da análise dos sistemas
familiares constatou-se que cada família era composta de quatro a cinco membros e a renda familiar
aproximada variou entre 880 e 3000 reais. A análise de conteúdo latente a que foram submetidas as
entrevistas permitiu identificar duas categorias principais: em “A VELHICE E A DEPENDÊNCIA
COMO EVENTOS DA VIDA” constatou-se que não só o envelhecimento é percebido como natural,
mas também o declínio funcional, a dependência e, por conseguinte, a ida do idoso para a casa da
família; em “A ADAPTAÇÃO FAMILIAR PARA O CONVÍVIO COM UM IDOSO DEPENDENTE” os
aspectos culturais relacionados à compreensão, à cooperação mútua e à valorização do idoso
influenciam sobre o tipo de estratégia adotada pela família para se adaptar à situação. Este estudo
constatou que os fatores culturais, como os valores e as crenças familiares, têm influência direta
sobre a forma de adaptação da situação de envelhecimento com dependência e, portanto, devem ser
empenhados esforços não apenas por parte dos profissionais de saúde mental, mas também por
parte daqueles que adotam a família como sua unidade de cuidado para promover um ajustamento
familiar saudável à velhice, apoiando as perdas percebidas pela família (papéis sociais, declínio
fisiológico e funcional) e colaborando para a criação de uma efetiva rede de suporte social que
favoreça a manutenção do idoso na comunidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-18042007-170544/
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MARTINS, Vanessa Alves. Psicossomática e transtornos de somatização: caracterização da
demanda em hospital escola no período de 1996 a 2004. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
PIMENTA, Ana Maria
RESUMO: O termo “Psicossomática” utilizado para designar a inter-relação entre sintomas físicos e
fatores emocionais nas diversas patologias variou durante anos provocando confusões nos
tratamentos médicos e elevou gastos nos serviços de saúde. O presente estudo busca caracterizar a
demanda de pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) no período de 1996 a 2004 cujo diagnóstico é Doença
Psicossomática. A coleta de dados foi realizada em prontuários médicos, no Serviço de Arquivo
Médico (SAME), com a categoria diagnóstica F 45 que, de acordo com o CID-10, significa Transtorno
de Somatização; essa categoria foi utilizada como palavra chave no banco de dados. Na busca pelos
prontuários foram encontrados 397, porém apenas 136 registravam o diagnóstico F 45, amostra do
presente estudo. A coleta foi dificultada devido às letras ilegíveis e à falta de dados nos prontuários
relacionados aos itens do instrumento de coleta. A população constitui-se pela maioria nascida no
Estado de São Paulo com 43% da amostra, desses 14% nasceram em Ribeirão Preto-SP e 29%
nasceram em outras cidades do Estado; são moradores do Estado de São Paulo 48%, desses 26%
moram em Ribeirão Preto e 22% moram em outras cidades do Estado; 74,2% dos indivíduos são do
sexo feminino; 87% têm cor de pele branca; 57% têm 1º grau incompleto; 70% professam a religião
católica. Quanto ao estado civil, tem-se que 57% dos indivíduos são casados/amasiados; 52,96%
possuem filhos; 32% dos indivíduos vivem com uma pessoa na mesma casa; 43,4% exercem a
ocupação do lar e 14% dos indivíduos possuem como fator estressor problemas de saúde. Os
indivíduos atendidos na Unidade de Emergência, em sua maior parte, comparecem numa freqüência
de até cinco vezes (35%); os atendidos nos ambulatórios do HC, em sua maioria, comparecem numa
freqüência de 20 vezes (49%). Os internados possuem a freqüência de zero a cinco vezes com 57%
dos indivíduos. O local com o maior número de atendidos é a Unidade de Emergência com 43% dos
indivíduos da amostra. Os dados encontrados caracterizam a população de indivíduos portadores de
Transtorno de Somatização como: mulheres, casadas ou amasiadas, de baixa renda, com filhos, do
lar, com faixa etária entre 43 e 53 anos, de cor branca, com 1º grau de escolaridade incompleta,
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católicas, que moram com uma pessoa na mesma casa, nascidas em outras cidades do Estado de
São Paulo, residentes em Ribeirão Preto e que freqüentam a Unidade de Emergência, onde buscam
tratamento imediato para sanar problemas graves, como por exemplo, um infarto. Porém essas
pessoas, não realizam um tratamento em longo prazo considerando-se que seus problemas são
crônicos. Assim, de acordo com os achados do presente estudo, o número de atendimentos aumenta,
pois os portadores do transtorno psicossomático, ou seja, os portadores do transtorno de
somatização, ao receberem muitas vezes tratamento para problemas imediatos sentem necessidade
em voltar mais vezes para um novo atendimento imediato e, dessa forma, contribuem para o aumento
da demanda no atendimento médico, gerando altos custos para o Sistema de saúde. Esse fato talvez
pudesse ser minimizado com a conscientização da população sobre o cuidado contínuo de sua
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13032007-160827/
Nº de Classificação: 5166
PINA, Juliana Coelho. Acolhimento às crianças menores de cinco anos de idade em uma
unidade de saúde da família: contribuições da estratégia atenção integrada às doenças prevalentes
na infância. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo descrever e apreender as contribuições da
estratégia atenção integrada às doenças prevalentes na infância (AIDPI) para o acolhimento realizado
por profissionais de enfermagem às crianças menores de cinco anos de idade em uma unidade de
saúde da família (USF). Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa em saúde,
realizado em uma USF da cidade de Ribeirão Preto – SP. Os dados foram coletados em duas etapas,
através de observação participante. A primeira etapa ocorreu durante uma experiência de educação
permanente (EP) com a equipe de saúde da família, enfocando o acolhimento realizado na unidade e
a AIDPI, com dados registrados em diário de campo. A segunda etapa ocorreu durante a implantação
de uma estratégia de acolhimento embasada em aspectos da AIDPI, realizada por profissionais de
enfermagem, sendo os dados sobre o acolhimento a 30 crianças registrados em roteiro e diário de
campo. Durante as discussões da EP, emergiram questões relacionadas à demanda espontânea, à
maneira como a equipe lida com essa demanda, ao acolhimento, ao resgate dos espaços coletivos
de ação e à necessidade de capacitação dos profissionais para o acolhimento. Visando atender à
demanda da população infantil por atendimentos não-agendados, buscou-se, durante a EP, estruturar
o acolhimento às crianças menores de cinco anos de idade, através de aspectos da AIDPI, após a
apresentação dessa estratégia à equipe, enfocando o trabalho dos profissionais de enfermagem.
Com o intuito de apreender o processo de implantação desse acolhimento, os dados coletados na
segunda etapa foram descritos e explorados segundo três temas: comunicação e atitudes promotoras
de vínculo; anamnese e avaliação clínica; e resolutividade. Os profissionais de enfermagem
demonstraram atitude de escuta comprometida e preocupação com a continuidade do processo de
trabalho na equipe. Forneceram orientações claras ao cuidador, embora algumas estratégias de
comunicação tenham sido pouco utilizadas. Revelou-se uma maior atuação da enfermagem na
avaliação da criança. No entanto, a utilização do gráfico de crescimento e o levantamento de hábitos
de saúde e questões alimentares necessitam ser mais bem explorados. Foram identificadas situações
prioritárias e outros problemas além da queixa inicial, agilizando as ações. As principais dificuldades
relacionaram-se à inadequação do espaço físico e à continuidade desse acolhimento qualificado pela
AIDPI no cotidiano do serviço. Considera-se que a experiência contribuiu para um trabalho em equipe
contínuo, que promoveu o manejo adequado dos casos e organizou o atendimento às crianças que
chegam ao serviço para atendimento não agendado. Apontamos a necessidade da incorporação da
EP na filosofia de trabalho da unidade, como forma de contribuir para o aprimoramento e
continuidade desse acolhimento, no processo de trabalho cotidiano e com a saída e inclusão de
membros na equipe.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-23042007-141133/
Nº de Classificação: 5167
GAIOSO, Vanessa Pirani. Satisfação do usuário na perspectiva da aceitabilidade no cenário da
Saúde da Família no Município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 152 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: No campo da Saúde Pública, a avaliação de serviços é área de extrema relevância, pois
viabiliza diretrizes e opções para o processo de planejamento e possibilita um controle técnico e
social dos serviços e programas prestados à sociedade. Contudo, ainda é escassa a produção
científica publicada voltada a satisfação dos usuários em relação aos serviços de atenção primária à
saúde, em especial aquelas para a Saúde da Família. A estratégia de Saúde da Família, viabilizada
pelo Ministério da Saúde, em curso no país a cerca de uma década, tem sido objeto de avaliação
pelo próprio Ministério que vem indicando a necessidade de estudos locais e que possam se voltar
para analisar a relação dos serviços com os seus usuários. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é
avaliar a aceitabilidade dos usuários em relação à oferta e prestação de assistência pelas equipes de
Saúde da Família de Ribeirão Preto-SP-Brasil. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratóriodescritivo centrando-se numa abordagem quanti-qualitativa. A população do estudo foi constituída por
171 usuários cadastrados nos quatros Núcleos de Saúde da Família que cobrem a área básica de um
serviço de referência secundário da zona oeste do município. Os dados empíricos foram coletados
nos domicílios por meio de entrevista semi-estruturada. Utilizamos como dimensões analíticas: infraestrutura, acessibilidade, relação equipe-usuário, resolutividade e, incluímos ainda um item de
sugestões. A análise dos dados é discutida simultaneamente, sendo que para a análise dos dados
quantitativos recorremos ao auxílio do software SPSS e os qualitativos, utilizamos a análise temática,
sendo identificados três temas: Acesso e acessibilidade nos Núcleos de Saúde da Família;
Humanização da assistência na Saúde da Família – os detalhes que fazem a diferença na produção
do cuidado em saúde; A busca por qualidade da atenção. Identificamos uma avaliação em geral com
alto percentual de satisfação, contudo, ao aprofundarmos nas narrativas, percebemos uma
contradição, evidenciada pela insatisfação dos usuários em relação a alguns indicadores. Os usuários
apontam como um dos pontos de grande satisfação relações inter-pessoais atenciosas e afetivas,
demonstrando a grande valorização das tecnologias leves nas relações entre os trabalhadores e
usuários e um dos aspectos diferenciais na atenção à saúde. Já as insatisfações predominaram
quanto a ambiência, tempo alto na sala de espera, e principalmente, obstáculos em relação a
acessibilidade organizacional, prejudicando a longitudinalidade e a continuidade da atenção à saúde.
A maioria das sugestões dos usuários foi relacionado à melhoria da acessibilidade organizacional,
favorecendo inclusive a dispensação de medicação e realização de procedimentos na própria
unidade de saúde. Estudos de avaliações de satisfação dos usuários permitem a esses
oportunidades de expressão nas quais podem monitorar e controlar as atividades dos serviços
públicos de saúde, fortalecendo sua participação nos processos de planejamento e exercendo o
controle social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-26032007-163830/
Nº de Classificação: 5168
GONTIJO, Liliane Parreira Tannús. Construindo as competências do cirurgião-dentista na
atenção primária em saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 228 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: Esta pesquisa tem como enfoque central a especificidade do trabalho do cirurgião-dentista
(CD), na atenção primária em saúde e, como objeto de estudo, a construção de suas competências
gerais e específicas e sua contribuição para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Os
referenciais de competência e atenção primária em saúde, articulados aos princípios do SUS e da
estratégia de Saúde da Família, fundamentaram teoricamente este trabalho. A definição dos
municípios do estudo e da escolha dos sujeitos deu-se em função da utilização da técnica Delphi,
como método de investigação. Foram selecionados 12 municípios da Região do Triângulo Mineiro/
Alto Paranaíba e a totalidade dos 509 cirurgiões-dentistas da rede básica do SUS. Participaram da
pesquisa 11 municípios e 337 cirurgiões-dentistas. Os resultados em relação ao perfil dos CD
apontaram que a maioria é de mulheres (69,5%); tem a idade de mais de 36 anos (70%); casados
(65%); estão a longo período trabalhando na atenção básica de saúde (53% acima de 10 anos); e em
busca da diferenciação neste contexto de mercado, a partir da realização da pós-graduação
(especialização), sendo que 55,8% cursaram ou estão cursando a especialização e 3,6% são
mestres. As 20 competências analisadas, dentre as gerais e as específicas, foram selecionadas pelo
Painel Delphi, como apropriadas e relevantes para o cirurgião-dentista na atenção primária em saúde,
obtendo níveis de concordância, parcial e total, acima de 83%. As mesmas agruparam-se com
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tendência de maior valorização nas categorias definidas como (a) competências técnicas e de
serviço: conhecimento técnico-científico com intervenção clínica humanizada; diagnóstico preciso;
coordenação e execução de ações coletivas de promoção e prevenção em saúde; promoção e
educação em saúde; educação permanente; execução de visitas domiciliares qualificadas;
atendimento adequado a grupos específicos; atenção odontológica com enfoque para gestantes e
bebês; interação e conhecimento da comunidade que atua; trabalho em equipe multiprofissional e
habilidade manual, em (b) competências pessoais e comunicativas: criatividade e capacidade de
adaptação; criatividade com iniciativa e flexibilidade; liderança; segurança e confiança, em (c)
competências do cuidado e organizacionais ou metódicas: acolhimento ao usuário e humanização;
planejamento em saúde; gerenciamento e organização. Em contraponto, o menor percentual de
concordância (83.1%) correspondeu a competência responsabilidade social, alocada neste estudo na
(d) categoria sócio-política. As competências requeridas para o trabalho do cirurgião dentista na
atenção primária em saúde fazem parte, indispensável, junto a um conjunto de demais ações
estratégicas, que possibilitam o suporte necessário para a construção do SUS. Estas competências
devem atender as necessidades de articulação da prática e da formação do CD, em uma perspectiva
dos atributos essenciais da Atenção Primária em Saúde (APS) em interface com os princípios do SUS
e da estratégia de Saúde da Família, com ênfase no cuidado à saúde e na responsabilidade social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-10052007-135113/
Nº de Classificação: 5169
PARENTI, Patrícia Wottrich. O cuidado pré-natal às adolescentes: competências das enfermeiras.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 171 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo identificar quais são as competências que a
enfermeira deve desenvolver para o cuidado pré-natal de adolescentes. Participaram quinze
adolescentes na faixa etária de 14 a 19 anos, com idade gestacional entre 36 semanas e 1 dia e 40
semanas e 2 dias, bem como dez enfermeiras que prestavam assistência pré-natal, em uma
maternidade filantrópica do município de Ribeirão Preto, SP, há pelo menos um ano. Pesquisa de
natureza qualitativa, descritiva, com coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas. Para
a construção do processo de análise e interpretação dos dados, apropriamo-nos do referencial teórico
de competências, segundo Philippe Perrenoud, e das competências essenciais para o exercício da
obstetrícia preconizadas pela International Confederation of Midwives. A análise do conteúdo (Bardin,
1977) nos possibilitou a construção de duas categorias temáticas. O cuidado pré-natal, na concepção
das adolescentes, está atrelado à assistência voltada às questões biológicas, ressaltando a saúde do
bebê. Por outro lado, elas destacaram que a qualidade do cuidado pré-natal deve estar baseada na
escuta, diálogo, atenção e respeito, onde a dimensão do acolhimento como postura deve ser
incorporada no trabalho da enfermeira, evitando julgamentos de concepção moral. Apontamos,
também, que a comunicação interpessoal enfermeira-gestante adolescente tem sido grande desafio
no sentido de estreitar laços de compreensão. Para que isso seja viabilizado, é essencial reconhecer
as necessidades das adolescentes e estabelecer uma relação de confiança. Evidenciamos que, para
as enfermeiras trabalharem na perspectiva da competência dialógica, articulando habilidades,
conhecimentos e atitudes, a percepção do entendimento do contexto de vida, a utilização de
linguagem adequada e a comunicação interpessoal efetiva devem ser incorporadas às suas ações. A
integralidade na atenção pré-natal às adolescentes se traduz no acolhimento, no vínculo, na
resolutividade dos profissionais de saúde e da instituição, através de discussões permanentes,
capacitação da equipe, utilização de protocolos assistenciais, bem como reformulação no processo
de formação dos recursos humanos na área da saúde, mais especificamente das enfermeiras,
implantando nos cursos de graduação um modelo de formação, baseado no enfoque das
competências profissionais. A construção de protocolos assistenciais, que conferem maior autonomia
para o cuidado pré-natal das adolescentes, deve ser assumida pelas enfermeiras, adotando o
referencial das competências como norteador da mudança do modelo assistencial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5170
SILVA, Edilaine Cristina da. Educação a distância: ambientes digitais para o processo ensinoaprendizagem em enfermagem psiquiátrica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 181 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonio Regina Ferreira
RESUMO: Estudo descritivo e exploratório cujo objetivo foi investigar a compatibilidade dos
ambientes virtuais para o processo ensino-aprendizagem em enfermagem psiquiátrica, através do
desenvolvimento e da aplicação de Curso On-line sobre Transtornos de Humor e de Personalidade
disponibilizado em ambiente Teleduc. Foram investigados: o uso do ambiente virtual de
aprendizagem durante o Curso; a opinião dos estudantes sobre a Tecnologia, as características de
competência social para interagir no contexto acadêmico; o Curso e a Interação; o processo ensinoaprendizagem ocorrido nas discussões de casos clínicos pelo Bate-papo; a associação entre as
características de competência social (sociabilidade, agressividade, liderança e inibição) e o uso das
ferramentas de comunicação. A amostra foi composta por 32 acadêmicos do Curso de Bacharelado
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto–USP que cursavam a disciplina de Enfermagem
Psiquiátrica. Os dados foram coletados por meio dos registros do ambiente virtual e da aplicação do
Questionário de Identificação, do Questionário de Característica Social para Interagir com Colegas no
Âmbito Acadêmico e do Questionário de Opinião sobre a Tecnologia, o Curso e a Interação. Os
resultados foram analisados por meio de estatística descritiva e teste de correlação, utilizando-se o
programa SPSS e análise de conteúdo. O trabalho conjunto de diferentes especialistas culminou na
criação de um desenho educativo contextualizado com a realidade dos estudantes e da assistência
em enfermagem psiquiátrica. A amostra apresentou níveis medianos de sociabilidade, liderança,
inibição e baixa agressividade; sociabilidade e liderança apresentaram correlação positiva para o uso
das ferramentas de comunicação, enquanto a inibição e a agressividade apontaram uma correlação
negativa. As discussões pelo Bate-papo permearam a aprendizagem de conhecimentos,
procedimentos, atitudes e valores, e promoveram a participação ativa dos estudantes. Conclui-se que
ambientes virtuais são compatíveis para apoiar o processo ensino-aprendizagem em enfermagem
psiquiátrica, criando novas possibilidades educativas e mantendo canal aberto para a informação e a
comunicação; o desenvolvimento de cursos on-line exige dedicação conjunta de especialistas na
temática, em recursos informáticos e em didática para educação a distância; as maiores dificuldades
dos estudantes parecem estar relacionadas a ter iniciativas e a desenvolver um processo de autoaprendizagem mais crítico e reflexivo; a competência social contribui para a participação do estudante
em processos educativos a distância; as instituições formadoras devem atentar para o
desenvolvimento de atitude relacional junto aos estudantes; conhecer as características pessoais dos
estudantes contribui para desenvolver uma aprendizagem mais personalizada que considere as
dificuldades pessoais. A melhoria na qualidade da assistência de enfermagem aos portadores de
doenças psiquiátricas justifica todo investimento no processo de formação do enfermeiro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07052007-094147/
Nº de Classificação: 5171
VALLADARES, Ana Claúdia Afonso. A arteterapia com criança hospitalizada: uma análise
compreensiva de suas produções. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 222 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: A hospitalização pode desencadear na vida da criança adversidades e estresse no curso
do seu desenvolvimento natural. Diante da preocupação com a saúde mental da criança hospitalizada
e na busca de atendimento às suas necessidades vitais, vê-se a possibilidade da inserção da
Arteterapia, com suas atividades lúdicas, no ambiente hospitalar pediátrico, tendo em vista que
favorece o desenvolvimento da expressão e criação infantil, bem como o crescimento global da
criança, motivo pelo qual deve fazer parte da vida delas, especialmente daquelas hospitalizadas. Este
estudo objetivou realizar uma análise compreensiva das produções plásticas de uma criança
hospitalizada, a partir da Psicologia Analítica, buscando apreender as transformações das
representações plásticas que ocorreram ao longo do processo arteterapêutico. Escolheu-se como
percurso metodológico a pesquisa qualitativa, que privilegiou analisar o conteúdo e a evolução das
produções plásticas da criança hospitalizada. Compôs o estudo o corpus das produções plásticas de
uma criança de oito anos de idade, com diagnóstico de meningite, internada em um hospital público
de Goiânia/GO, a qual passou por intervenções breves de Arteterapia. A análise de dados evidenciou
que, ao projetar suas imagens nas produções plásticas, no decorrer da avaliação inicial à final, a
criança expôs sua história de vida e seu momento existencial, e também mostrou como estavam
organizados seus conteúdos internos, como essa organização foi se modificando ao longo do
processo arteterapêutico em favor de seu fortalecimento, crescimento e desenvolvimento psíquico. A
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realização deste trabalho mostrou que a criação de espaços para as intervenções de Arteterapia
muito contribuirá para facilitar a expressão das crianças de forma mais produtiva, bem como para
transformar o ambiente hospitalar em local propício ao desenvolvimento saudável da criança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27042007-124836/
Nº de Classificação: 5172
SEBASTIÃO, Barbara Aparecida. Efeitos adversos na saúde de cirurgiões-dentistas e suas
correlações com o uso de equipamentos motores. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [81] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi identificar os efeitos adversos relatados por cirurgiõesdentistas (CD) e correlacioná-los com o uso de equipamentos motores. Trata-se de um estudo
seccional, não experimental com análise quantitativa dos dados. O estudo foi realizado com 247 CD
de Ribeirão Preto-SP. Na coleta dos dados, foi utilizado um questionário auto-aplicável composto por
questões agrupadas em: questões sócio-demográficas, relativas a efeitos adversos
(musculoesqueléticos, nervosos e vasculares), prática profissional e questões sobre o uso de
equipamentos motores. Os dados foram analisados por meio de medidas de distribuição (freqüência),
análise bivariada (Teste qui-quadrado e Exato de Fisher) e análise multivariável (Regressão
logística). Os efeitos indesejáveis relatados pelos sujeitos e considerados mais intoleráveis foram: dor
(67,65%), limitação de amplitude de movimento (7,84%) e parestesia / formigamento (6,86%). As
regiões do corpo mais acometidas foram: pescoço, ombros e membros superiores direitos,
perfazendo 76,8% das queixas. Os preditores estatisticamente significativos para os efeitos
indesejáveis relatados em mãos foram sexo (RC = 0,513, p = 0,056) e pausa entre os atendimentos
(RC = 0,514, p = 0,022). O equipamento mais utilizado foi o motor de alta rotação (94,7%), seguido
pelos de baixa rotação com contra-ângulo (82,2%) e baixa rotação com peça reta (62,8%). Concluiuse que embora os CD apresentassem sintomatologia característica de exposição a equipamentos
motores que emitem vibração, estes sintomas não são suficientes para confirmar que os
equipamentos motores são prejudiciais a sua saúde e que são fatores de risco para a ocorrência de
LER/DORT. Os resultados deste estudo oferecem subsídios importantes para a conscientização do
cirurgião-dentista sobre sua prática de trabalho e a necessidade de cuidar de sua saúde e levanta
questionamentos que possibilitarão a realização de futuras investigações pela equipe multidisciplinar
de Saúde do Trabalhador.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09052007-104651/
Nº de Classificação: 5173
MARTINS, Mayra Costa. A primeira experiência do uso de drogas e o ato infracional entre os
adolescentes em conflitos com a lei. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra
RESUMO: A delinqüência juvenil e o uso de drogas são problemas sociais e de saúde pública, que
vem recebendo uma atenção especial por parte dos profissionais que atuam nesta área e dos órgãos
públicos para um melhor entendimento dessa realidade e uma ação efetiva em relação às
possibilidades de prevenção. Este estudo tem como objetivo identificar a primeira experiência do uso
de drogas e do ato infracional entre os adolescentes em conflito com a lei e analisar sua possível
relação. A amostra foi composta por 150 adolescentes do sexo masculino, com idade entre 12 a 21
anos e que estavam em cumprimento de medida sócio-educativa de internação, nas unidades da
FEBEM (Fundação Estadual do Bem estar do Menor) de Sertãozinho e Ribeirão Preto-SP. Este é um
estudo quantitativo descritivo. Para o instrumento de coleta de dados foi formatado questionário
individual, estruturado com perguntas fechadas, divididos em três partes: 1ª) contém as informações
sócio-demgráficas, 2ª) o uso de drogas e a 3ª) o ato infracional. Foram realizadas análises descritivas
e univariável com intervalo de confiança de 95%. Dentre as caracterisitcas sócio-demográficas, os
adolescentes tinham idade de 16 anos, cor pardo ou negro, procedentes da região de Ribeirão PretoSP, com nível baixo de escolaridade e 99(66%) pertencem à família monoparental e se sustenta com
prática infracional. Os índices do primeiro uso do álcool, cigarro e maconha são elevados e ocorrem
concomitantemente com idade média de 12 anos. Com relação aos delitos, os mais praticados são
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roubo 61(40,7%), seguido do tráfico de drogas 44(29,4%) e o furto 14(9,3%) e ocorrem precocemente
como o uso da droga com idade média de 13 anos. A associação destas variáveis demonstrou que
existe uma correlação significativa entre o uso do álcool e da maconha e os atos infracionais, exceto
o homicídio, o estudo também apontou uma relação entre o uso do crack e o tráfico de droga. Este
dado confirma que quando o uso destas drogas ocorre precocemente, existe uma chance maior deste
adolescente a se envolver mais cedo em comportamentos de risco como, por exemplo, a prática
infracional. Não foi encontrada nenhuma relação estatisticamente significativa entre o uso do cigarro
e da cocaína e o ato infracional. Os resultados do presente estudo nos aponta indicadores para o
desenvolvimento de programas preventivos do uso de drogas entre adolescentes, que podem
contribuir para uma redução a escalada para outros comportamentos de riscos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08052007-174809/
Nº de Classificação: 5174
ZAMBRANO, Érika. Mensuração e avaliação da dor pós analgesia raqui-peri combinada durante
o trabalho de parto: um enfoque experimental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima Aparecida Emm Faleiros
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram mensurar a intensidade de dor durante o trabalho de
parto com ou sem analgesia raqui-peri combinada através de métodos psicofísicos, quais sejam
estimação de categorias (escala analógica visual-VAS) e de estimação de magnitude, verificar a
estabilidade, validar a escala psicofísica de percepção da dor e caracterizar os descritores de dor
durante o trabalho de parto. Os métodos psicofísicos utilizados foram estimação de magnitudes e
emparelhamento intermodal. Quatro experimentos foram realizados: Experimento 1 - Tarefa de
determinação de limiares de dor; Experimento 2 - estimação de magnitudes e estimação de
categorias, Experimento 3 - estimação de magnitudes e comprimento de linhas e Experimento 4validação da escala psicofísica. Participaram 68 parturientes (42 receberam analgesia e 26 sem
analgesia), internadas no centro obstétrico do Hospital do interior do estado de São Paulo, idade
entre 18 a 35 anos, com feto único, estado físico ASA I ou II e que estavam em trabalho de parto. As
diferentes sensações de dor foram avaliadas a cada 60 minutos (após a rotina obstétrica), até a
finalização do parto (parturientes que não receberam analgesia) ou até a realização da analgesia de
parto indicada pela equipe médica. A analgesia de parto foi realizada por meio da técnica raqui-peri
combinada. Quinze minutos após a instalação do cateter uma nova avaliação da dor foi realizada,
quando o período de observação foi finalizado. O trabalho de parto com ou sem analgesia foi de
responsabilidade da equipe médica, não tendo o pesquisador influenciado, a participante poderia ou
não ter aceitado. Os resultados obtidos foram que cada participante apresentou um tempo próprio na
determinação do seu limiar. Os aspectos fisiológicos e psicológicos evidenciam que a dor é uma
experiência única e individual. Para comparação da intensidade da dor durante o trabalho de parto
nos grupos com analgesia (após medicação) e sem analgesia, através do teste estatístico de MannWhitney, constatou-se que houve uma diferença significativa entre as intensidades de dor nos 2
grupos (p<0,001). A escala psicofísica da intensidade de dor antes da analgesia foi validada com o
expoente de 0,63, depois da analgesia o expoente foi de 0,95 e sem analgesia o expoente foi de
0,91. O coeficiente de correlação de Kendall (W) aplicado a estimação de magnitude e comprimento
de linha antes, depois e sem analgesia, mostrou W=0,46, W=0,90 e W=0,66 respectivamente,
indicando correlação entre os dados. Os descritores de dor mais atribuídos pelas parturientes durante
o trabalho de parto foram insuportável, desesperadora e terrível.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09052007-102806/
Nº de Classificação: 5175
QUEIROZ, Fernanda Cristina. O manejo da dor por profissionais de enfermagem no cuidado de
crianças no pós-operatório tardio de cirurgia cardíaca. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Lucila Castanheira
RESUMO: A dor pós-operatória é um fenômeno complexo, multidimensional e subjetivo, tanto para a
criança quanto para os profissionais de saúde que lidam com ela. Seu manejo constitui-se em
desafio, principalmente quando está ligado à dor em crianças, com suas particularidades do
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desenvolvimento infantil. Buscando contribuir com a discussão a respeito do manejo da dor pela
equipe de enfermagem, o objetivo do presente estudo é compreender como os profissionais de
enfermagem lidam com o manejo da dor em criança, no pós-operatório tardio de cirurgia cardíaca. O
estudo é de natureza descritivo-exploratória, com abordagem metodológica qualitativa. Participaram
do estudo vinte e três profissionais de enfermagem, sendo seis enfermeiros, três técnicos de
enfermagem e quatorze auxiliares de enfermagem. A principal técnica de coleta de dados foi a
entrevista semi-estruturada. A observação das atividades desses profissionais na enfermaria,
relacionadas ao manejo da dor da criança, e a coleta de dados no prontuário da criança foram as
técnicas usadas para complementar os dados provenientes das entrevistas. Na análise de conteúdo,
os dados permitiram a compreensão de como os profissionais de enfermagem manejam a dor da
criança, no pós-operatório tardio de cirurgia cardíaca. No contexto em que o manejo da dor da
criança ocorre, a presença da mãe e a comunicação entre os membros da equipe de enfermagem e
entre esses e a mãe mostraram-se como elementos essenciais para um adequado manejo da dor da
criança. O estudo mostrou que os profissionais de enfermagem avaliam a dor por meio de parâmetros
comportamentais e fisiológicos, atentando-se para as fases do desenvolvimento da criança, da
mesma forma em que buscam superar as dificuldades impostas na avaliação da dor de crianças
menores. Utilizaram a intervenção farmacológica para o alívio da dor como primeira escolha; a nãofarmacológica também se constituiu em estratégia para o alívio da dor, porém em menor proporção.
Dando continuidade ao processo, os participantes mencionaram reavaliar a dor da criança, após a
utilização da intervenção de alívio escolhido, e registrar os procedimentos realizados. Os dados
provenientes das observações demonstraram a utilização de intervenções não-farmacológicas para o
alívio da dor, os quais não são rotineiramente registrados nos prontuários das crianças. Alguns
desafios foram apontados pelos profissionais de enfermagem para o manejo da dor da clientela
pesquisada. Os resultados do estudo possibilitaram identificar, no contexto pesquisado, aspectos do
processo do manejo da dor em crianças, no pós-operatório tardio de cirurgia cardíaca, que
necessitam ser aprimorados, objetivando a melhoria do cuidado prestado a essa clientela.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-26062007-141744/
Nº de Classificação: 5176
MALFARÁ, Carolina Tomain. Imagem corporal, comportamentos alimentares e autoconceito de
pré-adolescentes com sobrepeso, obesos e não obesos. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a imagem corporal, os comportamentos alimentares e o
autoconceito de pré-adolescentes com sobrepeso, obesos e não-obesos. Trata-se de um estudo com
delineamento de comparação de grupos e amostra de conveniência. Participaram do mesmo, dois
grupos com sobrepeso e obesos e não-obesos constituídos, respectivamente, por 54 préadolescentes com sobrepeso e obesos e 50 não-obesos, de escolas da rede pública da cidade de
Ribeirão Preto - SP. O grupo com sobrepeso e obesos caracterizou-se por 29 meninas e 25 meninos,
e o grupo dos não-obesos foi constituído de 28 meninas e 22 meninos, tendo estes sido avaliados por
dois instrumentos: EBBIT- Teste de Comportamento Alimentar e Imagem Corporal de PréAdolescentes e Escala Infantil Piers-Harris de Autoconceito “O que sinto e penso sobre mim mesmo”.
Foram medidos seus pesos e alturas, a fim de se obter o Índice de Massa Corporal para a idade e o
gênero. A análise dos dados se deu por meio dos resultados descritivos e resultados comparativos,
utilizando-se o teste estatístico não-paramétrico Mann-Whitney, comparando-se os grupos entre si e
os gêneros (p<=0,05). Os resultados mostraram que os pré-adolescentes obesos estão mais
insatisfeitos com seus corpos e apresentam mais sinais de restrição alimentar que os préadolescentes não-obesos. Apesar disso, ao comparar meninas não-obesas com meninos nãoobesos, verificou-se maior insatisfação naquelas que nestes, indicando que a pressão sociocultural
para um corpo magro tende a ser maior no sexo feminino, e, por isso, há maior insatisfação
apresentada nesse grupo, apesar dessas meninas possuírem o peso dentro dos parâmetros de
normalidade. Nenhum dos grupos apresentou indícios significativos de desordens no comportamento
alimentar. Quanto à avaliação do autoconceito, o grupo com sobrepeso e obesos não diferiu do grupo
dos não-obesos de um modo geral, mostrando que, apesar de estarem com o peso acima do
esperado, eles se avaliam com características físicas e atributos pessoais positivos. Observou
diferença ao avaliar meninas não-obesas e meninos não-obesos, com relação ao escore total do
autoconceito, ao status intelectual acadêmico e ao comportamento, indicando que elas apresentaram
um autoconceito, um status intelectual acadêmico e um comportamento inferior aos dos meninos não
obesos. No que diz respeito à popularidade e à aparência física e atributos pessoais - subescalas
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avaliadas na escala de autoconceito - também não se confirmaram diferenças. A diferença
encontrada esteve na avaliação da felicidade e satisfação, na qual as meninas obesas mostraram-se
menos felizes e satisfeitas que os meninos obesos e as meninas não-obesas. Quanto à ansiedade,
os meninos obesos mostraram-se mais ansiosos que os meninos não-obesos e menos ansiosos que
as meninas obesas. O comportamento foi avaliado com índice melhor nos meninos não-obesos, que
nos meninos obesos. Portanto, este estudo mostrou que os pré-adolescentes obesos estão mais
insatisfeitos com suas imagens corporais e tendem a apresentar mais comportamentos de restrição
alimentar quando comparados com os pré-adolescentes não-obesos. Por outro lado, parte dos
resultados obtidos minimizou a concepção de que pré-adolescentes obesos têm problemas
comportamentais, baixa auto-estima, baixo rendimento escolar e competência social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26062007-135106/
Nº de Classificação: 5177
COIMBRA, Valéria Cristina Christello. Avaliação do cuidado em saúde mental na Estratégia
Saúde da Família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2007. 299 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo a integralidade do cuidado ao portador de transtorno
mental na Estratégia Saúde da Família (ESF). Foi realizado um estudo de caso, sendo este
desenvolvido a partir de uma adaptação da avaliação proposta de Estrutura, Processo e Resultado de
Donabedian (1984), com abordagem qualitativa dos dados. Para coleta de dados foi utilizado:
observação e entrevista semi-estruturada. O estudo foi realizado no município de Chapecó-SC,
região oeste do Estado de Santa Catarina. Foi selecionada uma Unidade de Saúde da Família da
área urbana, com maior tempo de implantação dentre as pesquisadas, com equipe completa de
acordo com as propostas e normas do Ministério da Saúde e com maior vulnerabilidade social da
área adscrita. Os critérios utilizados para realizar a avaliação estão fundamentados nas respectivas
publicações ministeriais: Plano Nacional de Inclusão das Ações de Saúde Mental na Atenção Básica,
Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde: saúde da família, Cadernos de Atenção
Básica – Programa de Saúde da Família: a implantação da unidade saúde da família (Caderno I),
Guia Prático do Programa de Saúde de Família. A análise dos dados foi dividida em três temas:
avaliação da Estrutura, avaliação do Processo e avaliação do Resultado. Na Estrutura, foram
observados algumas limitações de área física (salas adaptadas) e de acesso (filas e tempo de espera
para consultas médicas e odontológicas) importantes para oferecimento e manutenção da qualidade
da assistência aos usuários. No Processo foi possível observar ruídos (na comunicação, na restrição
do acesso aos prontuários pelos agentes de saúde, na identificação de situações de risco e na
intersetorialidade) e potencialidades no processo de trabalho dos profissionais de saúde (tratamento
odontológico na forma completada, a realização de visitas domiciliares, o vínculo e a disponibilidade
para a escuta). No Resultado foi observado que o vínculo, a relação entre a equipe e comunidade, o
cuidado à família, as visitas domiciliares, o olhar integral do profissional de saúde no exame físico
foram relatados como motivos de satisfação dos usuários. E os motivos de insatisfação estiveram
ligados ao acesso daqueles usuários que não fazem parte dos programas e sobre a área física. Ao
final da pesquisa notou-se que a equipe apresentou um movimento organizacional favorável à
integralidade do cuidado a saúde mental. Pois se percebeu, no caso estudado, o compromisso com a
organização de uma rede de cuidados a saúde mental, tanto por parte da própria equipe, quanto pela
gestão, apesar das limitações encontradas nas dimensões de Estrutura –Processo-Resultado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26062007-150738/
Nº de Classificação: 5178
RIBEIRO, Elaine. Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre universitários da área da
saúde de uma faculdade do interior do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: A preocupação com o uso do álcool entre universitários é evidente em várias partes do
mundo. Diversos estudos mostram que o uso e abuso dessa substância vêm aumentando em ritmo
acelerado. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo identificar o padrão de consumo de
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álcool e suas conseqüências entre universitários da área de saúde de uma Faculdade privada do
interior do estado de São Paulo. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com uma amostra de
1007 estudantes universitários. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário auto-aplicável,
contendo três partes: a primeira referente aos dados sóciodemográficos, a segunda refere-se ao
padrão de consumo de álcool e a terceira refere-se aos problemas vivenciados por essa população
após beber. Entre os resultados estão que a maioria dos estudantes pertence ao sexo feminino 84%,
estado civil solteiro 85,1%, com idade entre 18 e 25 anos 79%, provenientes de outras cidades 62,6%
e 60,0% referiram não trabalhar. A maioria dos estudantes pertence ao curso de enfermagem 24,2%
e em relação ao ano do curso, 30,3% são calouros. Quanto à moradia, 75,1% referiram morar com a
família. No que se refere ao tipo de religião 64% afirmaram ser católicos e 67% referem que a religião
é muito importante em suas vidas. Em relação ao consumo de álcool, 64% fazem uso de baixo risco,
incluindo os abstêmios 11%, enquanto que 20% são bebedores de risco moderado e 5% bebedores
de alto risco. A análise de associação demonstrou que o consumo de álcool é maior entre o gênero
masculino, na faixa etária entre 18 e 25 anos, entre os casados, entre aqueles que tiram notas baixas
em relação à média, entre os que moram sem a família, e entre aqueles que não pertencem a
nenhum tipo de religião. O aparecimento de náuseas, vômito e ressaca, o fato de dirigir após beber
ou dirigir bebendo, perder aulas por estar passando mal, “matar aulas” após beber demais,
apresentar problemas com a lei ou com a administração da faculdade por beber, tirar notas baixas, a
freqüência que fuma, ser criticado por beber, brigar após beber ou ainda apresentar qualquer tipo de
comportamento negativo por beber, foi encontrado com maior freqüência entre os universitários que
apresentaram um maior consumo de álcool. A bebida de maior consumo foi a cerveja. Esses
resultados nos evidenciam a importância do planejamento de estratégias de cunho preventivo no
âmbito universitário, na tentativa de detectar precocemente aqueles com potencial para o abuso e
possíveis problemas relacionados ao consumo dessa substância.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26062007-133717/
Nº de Classificação: 5179
FIGUEIREDO, Márcia Aparecida. Educação a distância na informação em saúde: o ensino do EPI
INFO. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007.
[146] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: Esta investigação verificou a aplicabilidade da Educação a Distância com vistas a
instrumentar um público de acadêmicos, docentes e profissionais da área de saúde, para o uso do
programa de banco de dados e estatística EPI INFO. Os objetivos da investigação foram planejar o
conteúdo programático e implementar um curso online sobre construção e manuseio de banco de
dados de estatística EPI INFO, verificar as facilidades e as dificuldades na implantação da Educação
a Distância (EaD) e descrever a avaliação dos alunos relativa ao Curso no Ambiente Virtual de
Aprendizagem. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento do Curso
foi CoL (Cursos Online). O conteúdo foi desenvolvido e organizado em quatro unidades: Unidade 1:
Criação do Questionário; Unidade 2: Entrando com Dados; Unidade 3: Gerenciamento Básico de
Dados na Análise; Unidade 4: Análise Intermediária: Estatísticas Básicas e Recuperação dos Dados.
Foram inscritos 32 alunos; destes, 10 participaram efetivamente. Os alunos que completaram o Curso
avaliaram de maneira satisfatória a utilização da Internet como ferramenta de aprendizado. O Curso
Epi Info desenvolvido na modalidade a distância apresentou, nos itens avaliados, com noventa a cem
por cento “De Acordo”: O conteúdo foi bem distribuído e foi acessível aos discentes; As informações
apresentadas estavam corretas e bem estruturadas; O uso de imagens corresponde às informações
do texto; O conteúdo foi variado e atingiu o objetivo do módulo; A apresentação das aulas seguiu uma
seqüência lógica e agradável, abordando os principais temas de interesse; A apresentação visual foi
adequada ao objetivo do estudo; O acesso foi rápido; O texto foi apresentado de forma clara; Os
exercícios foram relevantes para o reforço do conteúdo; A apresentação do menu de entrada foi clara
e de fácil visualização; Utilizam-se de forma eficiente os recursos da plataforma; O ambiente facilitou
a interação e a comunicabilidade. Com sessenta a oitenta por cento os itens “De acordo” são: O
programa foi de fácil execução; Permitiu navegabilidade nos conteúdos. Contrário aquilo que se
pretendia, o Curso deveria ter iniciado com uma data pré-determinada para todos os alunos, pois,
ritmos de variações irregulares de aprendizagem, prosseguiam sem muita interação entre si, não
contribuindo, assim, para o crescimento conjunto do grupo. Os ambientes digitais de aprendizagem
possuem elementos que configuram como um novo contexto educacional, diverso do presencial, e
por isso é fundamental que se criem processos e estratégias que respondam às novas necessidades
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e circunstâncias dos novos modelos. Portanto, não é possível adaptar os modelos presenciais,
simplesmente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08082007-111521/
Nº de Classificação: 5180
WAI, Mey Fan Porfírio. O trabalho do agente comunitário de saúde na Estratégia Saúde da
Família: fatores de sobrecarga e mecanismos de enfrentamento. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [122] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem sua inserção recente nas práticas de saúde,
com a profissão sendo reconhecida legalmente em 2002. Sua atuação se dá no contexto do Sistema
Único de Saúde, constituindo-se em novas oportunidades no mercado de trabalho. Como prérequisitos para o exercício da profissão, a lei estabelece: “I – residir na área da comunidade que
atuar; II – haver concluído com aproveitamento o curso de qualificação básica para formação de ACS;
III – haver concluído o ensino fundamental”. O ACS deve trabalhar com a adscrição de famílias, tendo
sob sua responsabilidade no máximo 150 famílias ou 750 pessoas, em base geográfica definida. O
ACS, deve ainda desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, por meio
de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade,
sob supervisão e acompanhamento do enfermeiro instrutor-supervisor. A complexidade da atuação
do ACS sugere que, como profissional da saúde, esteja exposto a situações que o colocam sob
estresse. Este estudo propôs a investigar as percepções que os ACS têm sobre seu trabalho em
termos de eventos que provocam sobrecarga e como lidam com eles. Utilizou-se o modelo de
Lazarus e Folkman de estresse e enfrentamento. Para operacionalizá-los recorreu-se à produção de
conhecimento na área quanto aos dois aspectos abordados. Este é um estudo descritivo, qualitativo.
Participaram do estudo 16 ACS de equipes de Saúde da Família de São José Rio Preto- SP, e os
dados foram coletados por meio de entrevistas gravadas e posteriormente transcritas. A análise
centrou-se na identificação das situações consideradas pelos ACS como estressoras e dos
mecanismos que utilizam para lidar com eles. As situações estressoras foram agrupadas em
categorias: condições de trabalho; questões salariais; questões de gênero e estado civil; interface
família-trabalho e carga emocional. Os mecanismos de enfrentamento foram agrupados em
categorias focalizados na emoção e no problema. Considerando as diversas atividades desenvolvidas
pelos ACS e a dinâmica da realidade sanitária, acredita-se que os relatos dos sujeitos participantes
desta pesquisa, discutidos à luz de outros estudos, contribuam para o planejamento de suas
atividades, preparo e capacitação dos futuros profissionais de forma a fortalecê-los para o exercício
de seu trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08082007-104445/
Nº de Classificação: 5181
CARAN, Vânia Cláudia Spoti. Riscos psicossociais e assédio moral no contexto acadêmico.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: O Assédio Moral e os riscos psicossociais tem sido fonte de estudos de diversos
pesquisadores no século XXI, mas ainda é pouco abordado pela Saúde do Trabalhador. Assédio
Moral é tema complexo, de difícil abordagem, pois está inserido em um âmbito da violência
caracterizada pela percepção muitas vezes apenas da própria vítima. Nesta pesquisa estabelecemos
os objetivos de identificar a existência de Riscos Pscicossociais e Assédio Moral e suas repercussões
entre os docentes de uma Instituição de Ensino Superior, além dos objetivos específicos de
:identificar características do trabalho dos docentes, identificar a existência de riscos
psicossociais/pressão no ambiente de trabalho, identificar as alterações à saúde dos docentes
provocadas pelos riscos psicossociais/pressão no trabalho. O estudo foi de abordagem quantitativa,
transversal e descritivo do qual foi apresentado o instrumento de pesquisa um questionário de 26
perguntas com questões sociodemográficas e ocupacionais, além de 2 questões norteadoras sobre
os riscos psicossociais e o assédio moral baseadas na literatura existente. Constituíram-se como
sujeitos da pesquisa uma amostra de 54 docentes, 62,79% em relação ao total, sendo em sua
maioria 92% do sexo feminino, 64,80% casados e 37,03% entre as idades de 40 à 49 anos,do qual
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81,50% graduados em enfermagem, em sua maioria formados nas décadas de 70 e 80.dos quais
63% estão em cargos de Professor Doutor com regime de trabalho de dedicação exclusiva,
recebendo entre 12 à 14 salários mínimos vigentes,e destes 50 % admitiram exercício de cargos
administrativos, dos quais também informaram exercer cargos de Assessoria e Consultoria. A maioria
informou que sua opção pela academia foi devido á realização pessoal e a probabilidade de trabalhar
com pesquisa onde destacaram maior realização profissional ao ministrar aulas e menor ao exercer
trabalhos administrativos. Destes sujeitos 94,4% admitiram à existência de riscos psicossociais em
seu ambiente de trabalho atribuídos à sobrecarga de trabalho, carga mental intensa, estresse, tempo,
relações inter-pessoais, excesso de responsabilidade e falta de planejamento, 92,60% admitiram
sofrer pressão no trabalho, e destes 87% disseram sentir a saúde afetada, relataram queixas de
maior incidência como: estresse, ansiedade, insônia/dificuldades no sono, cefaléia e gastrite.
Questionados sobre o Assédio Moral a maioria 38% disseram ser um problema comum na
universidade, dos quais 22% disseram ter sido vítima contraponto 22% que alegaram nunca ter sido
vítima de Assédio Moral, enquanto 32% disseram ter conhecimento de um colega que sofreu. Foram
descritos vários casos dos quais muitos coincidentes com a literatura. Evidenciou-se que o local de
trabalho está caracterizado pelo aspecto de demanda excessiva, pressão e competição que afeta à
saúde dos docentes e propicia o ambiente propício a existência de riscos psicossociais e do Assédio
Moral.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07012008-134033/
Nº de Classificação: 5182
HETZEL, Eliane. O profissional-referência e o doente mental. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007.[ 87] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: A doença mental é de difícil definição, porque abrange um leque alargado de perturbações
que afetam o funcionamento e o comportamento emocional, social e intelectual do indivíduo, mais por
desadequação ou distorção do que por falta ou deficiência das suas capacidades anteriores à
doença. As doenças mentais manifestam-se em determinado momento, ao longo da vida, antes do
qual a pessoa não manifestava alterações ou perda de capacidades. Os objetivos deste estudo são:
conhecer o trabalho do profissional-referência desenvolvido junto a pacientes crônicos psiquiátricos,
em uma instituição hospitalar; conhecer como o paciente crônico psiquiátrico vê a atuação do
profissional-referência, no seu preparo para viver fora do hospital. Pesquisa exploratória que focaliza
a atividade do profissional-referência nos cuidados prestados a doentes mentais crônicos.
Inicialmente, realizou-se um estudo bibliográfico sobre os temas: reabilitação psicossocial e o
trabalho do profissional-referência. Os dados foram coletados em uma instituição apenas, o Hospital
Santa Tereza de Ribeirão Preto, hospital psiquiátrico público, fundado no ano de 1944. Centrou-se os
dados em um setor específico do hospital, denominado Núcleo de Convívio, onde ficam 18 usuáriosmoradores. Participaram da pesquisa: todos os profissionais-referência da equipe multidisciplinar que
prestam cuidados aos doentes mentais crônicos / institucionalizados, no setor Núcleo de Convívio;
todos os clientes, moradores do Núcleo de Convívio, que estavam sob os cuidados da equipe
multidisciplinar e dos profissionais-referências da equipe descrita, e que aceitaram participar da
pesquisa. Percebemos que apesar do projeto terapêutico desses moradores existir (no papel) e ser
discutido com toda a equipe de tempo em tempo (atualizado), ele não aparece na “fala” nem dos
profissionais e nem dos moradores durante a coleta de dados. Não aparecem as atividades propostas
para o alcance de objetivos e metas estabelecidas no projeto de cada um dos moradores-referências.
Acreditamos que seja de fundamental importância conhecer os gostos, os interesses e as
particularidades de cada cliente, para o estabelecimento de um projeto próximo às necessidades de
cada pessoa, e neste sentido, as verbalizações demonstram que esse trabalho não está sendo feito
pelos profissionais-referências. É necessário uma equipe referência, ou seja, todos profissionais da
equipe devem conhecer o projeto de cada morador e assumirem a responsabilidade na execução das
implementações.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08082007-140517/
Nº de Classificação: 5183
KAWATA, Lauren Suemi. Os atributos mobilizados pela enfermeira na Saúde da Família: uma
aproximação aos desempenhos na construção da competência gerencial. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 124 f.

129
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: A Saúde da Família traz para o cenário do Sistema Único de Saúde a proposta de
reorganização da assistência a partir da atenção básica. Para sua efetivação, faz-se necessário o
comprometimento dos trabalhadores da área da saúde com a reestruturação do processo de
trabalho, viabilizando-o de modo que sejam desenvolvidas práticas de saúde que visem ao
atendimento das necessidades da população com a presença de atos de fala, escuta, vínculo e
negociação. Assim, este estudo, de caráter exploratório-descritivo, caracteriza-se como um estudo de
caso na abordagem qualitativa, tendo por objetivos identificar e analisar os atributos mobilizados nas
situações de trabalho e que caracterizam os desempenhos das enfermeiras no que diz respeito à
área de competência gerencial na Saúde da Família, apoiado nos conceitos teóricos de competência
dialógica. Para coleta de dados foi realizada a observação participante do trabalho das enfermeiras
atuantes na Saúde da Família em quatro unidades vinculadas à Universidade de São Paulo do
município de Ribeirão Preto – SP/Brasil, considerando-se uma semana típica de trabalho, num total
de 160 horas de observação. Para a análise de dados optamos pela análise de conteúdo, usando a
técnica de análise temática, sendo identificados cinco grandes temas. O primeiro, “A supervisão como
instrumento de controle e educação”, aponta a supervisão como atividade inerente ao cotidiano da
gestão do trabalho das enfermeiras e mostra que a supervisão apresenta as dimensões de educação
(tanto no aspecto de educação de outros trabalhadores quanto no caráter de capacitação) e de
controle (de atividades e de pessoal). O segundo, “O trabalho em equipe na Saúde da Família”,
apresenta que o trabalho das enfermeiras está articulado ao da equipe para a produção do cuidado,
evidenciando como ocorre tal articulação das ações e a interação entre os trabalhadores. O terceiro,
“O controle social no processo de gestão”, indica o controle e a participação social como instrumentos
que possibilitam a construção de cidadania e que se fazem presentes no trabalho das enfermeiras
relacionados à Comissão Local de Saúde. O quarto, “A organização do trabalho para a produção do
cuidado”, mostra que o trabalho das enfermeiras se desenvolve no sentido de: organizar o fluxo de
usuários e informações tanto na unidade como entre os serviços, realizar controle de infra-estrutura e
recursos humanos e previsão e provisão de material. E o último tema, “Coordenação e planejamento
do trabalho”, apresenta que o planejamento está direcionado a atividades mais pontuais (de
promoção à saúde e de educação permanente), escalas e ao cuidado; e a coordenação está
relacionada à organização do trabalho para a produção do cuidado, sendo raras as iniciativas para o
planejamento mais global voltado ao território e para a avaliação das ações individuais, coletivas e de
organização da unidade de saúde. A análise dos achados aponta para um conjunto de atributos
mobilizados por estas enfermeiras, que pode indicar desempenhos para a Saúde da Família, ainda
centrado na organização do trabalho em saúde para o cuidado individual, com raras incursões a uma
ação sistematizada e contínua que envolva todas as etapas do planejamento incluindo um processo
de avaliação permanente das ações propostas, de forma mais participativa, incluindo outros sujeitos.
Assim, consideramos que este estudo aponta questões relevantes para análise dos desempenhos
para competência gerencial, mas que necessitam ser validadas pelo conjunto das enfermeiras que
atuam na Saúde da Família no cenário de Ribeirão Preto.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08082007-154959/
Nº de Classificação: 5184
SOARES, Marcos Hirata. Cenário do ensino do enfermeiro psiquiátrico: estudo de caso. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: A precariedade de formação profissional do enfermeiro é um problema que vem
acompanhando a história da psiquiatria e enfermagem psiquiátrica desde a instalação do primeiro
hospital psiquiátrico brasileiro. Nesta época, a falta de preparo deste profissional, estava relacionada
com a ausência de escolas preparatórias e também com a classe social (menos privilegiada)
predominante que procurava na enfermagem, sua ascensão profissional e econômica. O fato da área
de Enfermagem Psiquiátrica não ter sido contemplada como habilitação ou especialização, como a
Saúde Pública e a Obstetrícia, dificultou o aprimoramento do enfermeiro nesta área, retardando o
desenvolvimento profissional e arraigando as práticas manicomiais. Desde a década de 60, já havia a
preocupação por parte de alguns docentes, neste campo, quanto aos métodos de ensino a serem
utilizados em Enfermagem Psiquiátrica. Atualmente, ao se realizar um estudo descritivo-exploratório,
com 17 enfermeiros, alunos do curso de especialização em Enfermagem Psiquiátrica, em maio de
2006, respeitando os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, foi aplicado um questionário
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com questões mistas, onde depreendeu-se que os docentes utilizaram métodos de predominância
interacionista, como referencial humanístico de ensino, tendo boa aceitação por parte dos alunos.
Entretanto, esses sujeitos manifestavam ainda um grande e preocupante resquício da educação
tradicional – a valorização da transmissão de conteúdos e o relacionamento professor-aluno não
como um momento de facilitar a construção do conhecimento, mas para facilitar a transmissão de
informações. Eles aparentavam estar numa fase de transição paradigmática, uma vez que já
expressam a importância da relação interpessoal no aprendizado. Entretanto, ainda têm a concepção
de transmissão de informações como meta. Hoje, esta situação de crise paradigmática no ensino é
uma das principais repercussões do modelo biomédico. Pode-se dizer então que, na hipótese do
presente estudo, acredita-se ser fundamental que os docentes continuem a fazer uso de
metodologias de ensino de cunho interacionista, como a Crítico-social e a Humanística e que os
enfermeiros devam manter sua busca por aprimoramento não somente de informações, mas,
preocupando-se sobremaneira nas habilidades como aprender a ser, a viver, a fazer e a apreender,
pois a ciência atravessa um momento de crise paradigmática, sendo relevante que a enfermagem
psiquiátrica caminhe para um ensino e uma prática não-manicomiais, contudo sob a ótica de si
mesma, desmontando os próprios manicômios a fim de desconstruir esses saberes e práticas
asilares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08082007-101805/
Nº de Classificação: 5185
NICOLINO, Aline da Silva. Novas e velhas configurações da sexualidade e do corpo feminino:
pesquisa-ação na educação com escolares. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 211 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: A imagem corporal tem sido muito valorizada na sociedade e nos meios de comunicação
em geral, repercutindo de forma considerável na vida das pessoas, principalmente das mulheres. Se
por um lado, isso traz implicações à saúde, em detrimento de uma série de intervenções, (dietas,
cirurgias plásticas, aplicações de silicone, botox etc.), por outro lado, observa-se que, em questão de
gênero, na maioria das vezes, o contingente feminino sofre maior pressão no que tange à valorização
corporal, conseqüentemente, tendendo a dar maior atenção ao seu corpo. As inquietações a respeito
da imagem-corporal, nos levou a traçar os seguintes objetivos: identificar com as alunas os
problemas que as afligem, em relação ao seu corpo; levantar informações e analisar os dados
obtidos, de forma a identificar suas necessidades e interesses sobre tais questões; em seguida,
trabalhar em conjunto com elas e de forma participativa os temas geradores. O presente estudo visou
contextualizar o ambiente escolar, tendo em vista a escola, as alunas, os professores e a família,
identificando o significado que a escolar dá à simbologia do corpo contemporâneo, visualizando um
padrão de beleza existente no meio social e o excesso de valorização atribuída a ele. Como
procedimentos metodológicos, valemo-nos da pesquisa-ação, de cunho qualitativo, humanista e
socioeducacional, utilizando-se de técnicas como observação participante e questionário, com
questões norteadoras. O estudo analisou vinte e seis adolescentes, do sexo feminino, entre 14 e 17
anos de idade, cursando a oitava série do Ensino Fundamental, de uma escola Estadual, da zona
norte de Ribeirão Preto, SP. A instituição atende clientela de perfil carente, residentes de favelas e
bairros periféricos nas cercanias. Para o desenvolvimento e análise temática das ações educativas,
trabalhamos o Referencial Metodológico de Paulo Freire, por meio dos temas geradores, como
elemento norteador para estabelecer o diálogo pesquisador/educandos. A partir das temáticas
levantadas, desenvolvemos, conjuntamente com as alunas, as oficinas pedagógicas. As mensagens
mais significativas apontadas pelas participantes revelam alta valorização em atributos físicos, sendo
a beleza contextualizada por elas como importante instrumento para estabelecer vínculos sociais e
possuir méritos e benefícios como pessoa. A mãe foi descrita pelas escolares, como a principal figura
familiar, sendo lembrada pela sua força, determinação, trabalho e afeto. O imaginário de amor
romântico, evidenciado na última oficina pedagógica, apareceu na maior parte das estórias
construídas pelas alunas, que finalizavam seus enredos, sob viés do casamento, ou encontro do par
ideal, sendo os filhos parte integrante dessa suposta rede de felicidade. A virgindade, foi tema
eminente de suas preocupações, as quais depreciavam as colegas, que verbalizavam suas
experiências sexuais e que exerciam de forma mais livre sua sexualidade. O desejo de ser mãe
jovem também aparece como informação relevante, corroborando outros estudos, indicando: raízes
patriarcais conservadoras, atuando no imaginário das adolescentes, falta de perspectiva no mercado
de trabalho, pouca possibilidade de cursar o ensino superior, sobretudo, fortes questões de gênero
interferindo sobre suas vontades e planos de vida.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08082007-161812/
Nº de Classificação: 5186
MOIZÉS, Julieta Seixas. A sexualidade na compreensão de professores do ensino fundamental.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Para identificarmos a forma pela qual professores de Ensino Fundamental compreendem
a sexualidade/ sexo na escola, procuramos levantar dados relativos a estas questões no cotidiano
escolar verificando a posição da escola frente a essa temática e como lidam com isto no contexto
escolar. Posteriormente, procuramos desenvolver um programa educativo com eles, visando preparálas para lidar com o assunto, em foco. Esta investigação trata-se de uma pesquisa qualitativa,
humanista, por meio de pesquisa-ação constando de um tratamento estatístico complementar para
análise dos dados sócio-demográficos. A amostra foi constituída de 13 professores de ensino
fundamental de ambos os sexos, de uma Escola Estadual, localizada numa cidade do interior de São
Paulo, que aceitaram participar desta investigação, após assinatura do termo de consentimento livre
e esclarecido, aprovado no CEP da EERP-USP. Foi adotado como critério de inclusão, ser professor
do local, no nível de ensino (fundamental) e participar voluntariamente, da pesquisa. A coleta dos
dados foi realizada de forma qualitativa, por meio da observação participante para melhor conhecer a
realidade em estudo e da entrevista individual, usando um questionário com questões norteadoras.
Os dados levantados foram construídos através de quadros e para análise, classificamos os achados
em categorização. Verificamos que os professores pesquisados, se caracterizam em sua grande
maioria do sexo feminino, acima de 40 anos. No que se refere à vida pessoal, poucos falaram desses
dados. No que se refere ao profissional e do sentido de ser professor, todos destacaram de maneira
significativa, a importância que dão à sua profissão revelando, a sua forma vocacional como
educador, ao lidar com a educação e com o educando. O Significado que deram à Sexualidade é o
ligado à descobertas, desejo, auto- conhecimento, naturalidade e atração. O significado que dão ao
Sexo é a prática do ato em si, o interesse pelo sexo oposto, fisiologia, mudança de interesses com a
idade, realização, amor e companheirismo. Citam a sexualidade como algo natural e mostram
importância em tratar adequadamente do assunto na educação sexual. Quando os professores são
questionados pelos alunos sobre temas gerais relacionados à Sexualidade e Sexo, referiram que
costumam, em sua maioria, orientá-los, tratando o assunto com naturalidade, usando alguns
materiais como elementos didáticos facilitadores. A maioria dos professores dá grande relevância ao
diálogo aberto com os alunos, para envolvê-los à orientação, à informação, à prevenção, destacando
haver necessidades de contar com o apoio de profissionais qualificados nesta área, bem como
integrar o familiar nesse processo. Finalmente desenvolvemos ações/intervenções educativas
conjuntamente com os professores, visando prepará-los para atuarem no cotidiano escolar, bem
como prepará-los como agentes multiplicadores. A grande maioria dos professores já deu aula para
alunas grávidas na escola e reforça que a causa da gravidez precoce é ligada à falta de orientação,
tentando tratar o assunto, mostrando deveres e responsabilidades diante desta questão. Os
professores sugerem buscar parcerias e formas de trabalhar a prevenção, através de palestras,
oficinas e o cuidado, entre outros.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13082007-143245/
Nº de Classificação: 5187
FERREIRA, Maria Verônica Ferrareze. Controle de infecção relacionada a cateter venoso central:
revisão integrativa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2007. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: O uso do cateter venoso central é apontado como um importante fator de risco para
infecção da corrente sanguínea, acarretando no prolongamento da internação, aumento da
morbimortalidade, e elevação dos custos de hospitalização. Frente ao exposto objetivou-se avaliar as
evidências científicas sobre o controle de infecção relacionada ao cateter venoso central utilizado em
pacientes adultos hospitalizados. A prática baseada em evidências representou o referencial teóricometodológico. E, como recurso para obtenção das evidências de Níveis I e II realizou-se a revisão
integrativa da literatura nas bases de dados LILACS, CINAHL e MEDLINE. Totalizou-se 17
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publicações nos últimos dez anos. A análise dos estudos culminou em 03 categorias temáticas:
cateteres impregnados com anti-sépticos, dispositivos seguros e manutenção do cateter. Como
resultado obteve-se o apontamento de diversos aspectos no controle da infecção relacionada a
cateter, dentre eles: uso de cateter de lúmen único, inserção por via subclávia com técnica estéril e
aplicação de anti-séptico a base de clorexidine. Acresce-se que a indicação de cateteres
impregnados com anti-sépticos, bem como de sistemas valvulados sem agulha, ainda é controversa.
Em geral, os estudiosos sobre a temática alertaram que a qualidade da assistência à pacientes com
cateter venoso central está diretamente relacionada com o risco de infecção. Assim, esforços têm
sido recomendados a fim de viabilizar a aplicação das evidências advindas das pesquisas e
conseqüentemente nortear o poder de decisão na prática clínica, contribuindo para a melhoria da
qualidade da assistência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19102007-143941/
Nº de Classificação: 5188
ROCHA, Elyrose Sousa Brito. Gerenciamento da qualidade em um serviço de enfermagem
hospitalar: visão do enfermeiro. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2007. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de analisar o Gerenciamento da
Qualidade implantado em um serviço de enfermagem hospitalar e conhecer a opinião do enfermeiro a
respeito desse Gerenciamento no serviço em que trabalha. Por tratar-se de um estudo de caráter
exploratório e descritivo optamos por utilizar, como instrumento de coleta de dados, um formulário
para entrevista elaborado pela autora com base em Deming (1990) e Antunes (1997). A partir dos
resultados obtidos, juntamente com a revisão da literatura, acreditamos que os objetivos inicialmente
propostos foram alcançados. Como principais resultados do estudo podemos citar que 17 (100%) dos
enfermeiros entrevistados: afirmam que conhecem a filosofia da Qualidade Total aplicada ao serviço
de enfermagem em que trabalham e acreditam que a implantação da filosofia trouxe melhoria para a
sua prática. Além disso, quatro (24%) dentre estes, únicos presentes no hospital desde a adoção da
nova filosofia, percebem aumento na satisfação do cliente em relação aos cuidados prestados;
acreditam que houve melhoria no relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem; e acham
que o desempenho profissional do pessoal de enfermagem aumentou após a implantação. Dentre os
14 princípios de Deming (1990), o mais bem pontuado pelos enfermeiros foi o sétimo, que diz
respeito a adotar e instituir a liderança (82% de atribuições à pontuação máxima). Por outro lado, o
princípio menos pontuado foi o terceiro: “cesse a dependência da inspeção em massa” (18% de
atribuições à pontuação máxima). Pretendemos que os enfermeiros, principalmente os que exercem
cargo de gerência, considerem a filosofia da Qualidade Total como viável e aceitem o desafio de
romper as barreiras da tradição, passando do discurso para a prática.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13082007-112402/
Nº de Classificação: 5189
BRUNHEROTTI, Mariana Ribeiro. Intervenções no extravasamento de quimioterápicos
vesicantes: revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: Os pacientes submetidos ao tratamento antineoplásico necessitam de um acesso venoso
que permita a infusão segura das drogas quimioterápicas, evitando assim o risco do extravasamento.
O extravasamento quimioterápico é definido como o escape de drogas do vaso sanguíneo para os
tecidos circunjacentes, e seus efeitos tóxicos locais variam podendo causar dor, necrose tissular ou
descamação do tecido. A morbidade depende do tipo da droga, da quantidade extravasada, da sua
concentração, da localização do extravasamento, das condições do paciente e do intervalo entre o
fato, seu reconhecimento e o tratamento. A prática baseada em evidências é uma abordagem que
capacita os profissionais buscarem a melhor evidência para o cuidado, respeitando a opinião dos
pacientes e seus familiares. O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura, que teve como
objetivo buscar e avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre as intervenções eficazes frente
ao extravasamento de drogas quimioterápicas vesicantes, em cateteres periféricos, prevenindo e
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minimizando lesões no paciente adulto oncológico. Para a seleção dos artigos utilizamos a base de
dados Medline, e a amostra constituiui-se de 16 artigos. As medidas de prevenção do
extravasamento são consideradas mais eficazes e recomendadas. Para o manejo do extravasamento
das drogas doxorrubicina e epirrubicina é recomendado aplicação de gelo local, os antídotos
dimetilsulfoxide tópico e dexrazoxane intravenoso, intervenção cirúrgica se houver persistência dos
sintomas ou para grande quantidade de droga extravasada. Para o extravasamento de mitomicina C,
gelo local e intervenção cirúrgica em lesões detectadas após 48 horas; para mecloretamina é
indicado gelo e o antídoto tiossulfato de sódio. Para o manejo da vinorelbine é recomendado calor
local e o antídoto hialuronidase por via subcutânea. As evidências extraídas dos estudos analisados
podem auxiliar a implementação de cuidados de enfermagem eficazes relacionados ao
extravasamento das drogas vesicantes contribuindo assim com a melhoria da assistência à saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13082007-102108/
Nº de Classificação: 5190
DOMINGUES, Munira Penha. Postura educativa do enfermeiro psiquiátrico em sua atuação
profissional: percepção dos alunos de graduação em enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: INTRODUÇÃO: A postura educativa do enfermeiro tem significado relevante em serviço. A
prática da profissão mostra nos que muitos enfermeiros tendem a ter uma postura mais dominante,
crítica e de vigilância. Contudo, é importante destacar a necessidade de maior reflexão sobre essas
questões, considerando a possibilidade da adesão de uma postura mais aberta, democrática,
participativa e dialógica no cotidiano profissional do enfermeiro, tendo em vista as transformações por
que passa a sociedade atual. Nesta pesquisa, estudamos esses pressupostos, com base nos
referenciais teóricos de Freire, considerando a influência da postura pedagógica dos docentes na
formação do enfermeiro psiquiátrico. OBJETIVO: Sensibilizadas com essas questões, propomos
levantar o diagnóstico do processo ensino-aprendizagem com os alunos de graduação (3º ano),
identificando qual o pensamento deles sobre o significado das concepções pedagógicas tradicional e
contemporânea para a enfermagem psiquiátrica e suas implicações no cotidiano profissional; sugerir
programa de leituras complementares com eles, visando conhecer melhor a influência positiva de
ações crítico-sociais, mais abertas e democráticas nessa área de atuação. METODOLOGIA:
Trabalhamos uma pesquisa de cunho qualitativo, humanista, num estudo descritivo-exploratório,
mediatizado pela pesquisa-ação. Usamos como técnicas: a entrevista e a observação participante,
aplicando um questionário aberto. Pesquisamos 24 alunos do Curso de Graduação, que aceitaram
participar do estudo. A pesquisa atende aos preceitos éticos e ao rigor científico (aprovada pelo CEP
da EERP-USP). Os dados foram categorizados e os achados discutidos e analisados à luz do
referencial teórico baseado nas concepções pedagógicas, bancária e problematizadora, isto é,
tradicional e contemporânea, preconizadas por Freire. RESULTADOS: De acordo com os achados
encontrados, a grande maioria desses sujeitos percebe a postura do enfermeiro como uma postura
em fase de transição da tradicional para a contemporânea, reforçando que há enfermeiros com
posturas ainda muito rígidas, limitadas e autoritárias. Em contrapartida, há enfermeiros que têm
condutas humanizadas, valorativas e integrativas. Portanto, concluímos que os alunos têm uma
noção real das questões abordadas, estando abertos à mudança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13082007-152634/
Nº de Classificação: 5191
HORTENSE, Priscilla. Escalonamento comparativo de diferentes dores nociceptivas e
neuropáticas, por meio de métodos psicofísicos variados. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 113 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima Ap. Emm Faleiros
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi escalonar os diferentes tipos de dor, comparativamente
entre si, por meio de diferentes métodos psicofísicos e diferentes amostras. Os objetivos específicos
foram: comparar o escalonamento dos diferentes tipos de dor entre as diferentes amostras; comparar
as escalas derivadas de julgamentos ordinais com as escalas derivadas dos julgamentos de razão;
verificar por meio da comparação entre as estimativas de magnitudes e as estimativas de categorias
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se o contínuo intensidade de dor tem características protéticas ou metatéticas; verificar se a
variabilidade das estimativas de magnitudes, de categorias e de comprimento de linhas, é uma
função linear das médias geométricas dessas estimativas, ou seja, seguem a Lei de Ekman; validar a
escala de razão derivada para o contínuo não métrico de intensidade dos diferentes tipos de dor por
meio do método de emparelhamento intermodal; verificar se a variabilidade das estimativas de
categorias expandidas aumenta linearmente em função do aumento das estimativas de categorias, tal
como ocorre com as estimativas de magnitude; verificar se as ordenações dos diferentes tipos de dor
derivadas dos respectivos métodos psicofísicos são similares entre si. Para atingir os objetivos foram
realizados 3 experimentos, cada experimento utilizou diferentes métodos psicofísicos: Experimento 1
- Comparação entre os métodos psicofísicos escalares de estimação de magnitude, estimação de
categorias e estimação de postos; Experimento 2 – Validação da escala de razão dos diferentes tipos
de dor por meio do método de estimação de magnitude e de emparelhamento intermodal com a
modalidade de resposta comprimento de linhas; Experimento 3 - Comparação entre os métodos
psicofísicos escalares de estimação de magnitude e estimação de categorias expandidas.
Participaram do estudo 90 pacientes ambulatoriais de diferentes clínicas, 90 médicos e 90
enfermeiros, sendo 30 de cada grupo que participaram de cada Experimento. Os participantes
avaliaram, de acordo com cada método psicofísico, o grau de intensidade de dor, comparativamente
entre 20 diferentes tipos de dor. Os resultados foram: 1)A Dor no Câncer, a Dor por Infarto do
Miocárdio, a Dor por Cólica Renal, a Dor por Queimadura e a Dor no Parto foram considerados os
tipos de dor de maior intensidade, independente do método psicofísico utilizado ou da amostra
estudada; 2) Há divergências na percepção das intensidades de alguns tipos de dor, estas
divergências foram observadas principalmente entre profissionais e pacientes (médicos-pacientes,
enfermeiros-pacientes); 3)As ordenações de posições da intensidade dos diferentes tipos de dor,
comparando os diferentes métodos psicofísicos utilizados, resultaram em níveis de concordância
significativa; 4)O contínuo não métrico de intensidade dos diferentes tipos de dor, possui
características protéticas, ou seja, a percepção da intensidade de um tipo de dor aumenta à medida
que se percebe esta com maior intensidade; 5)A variabilidade das respostas dos sujeitos (estimação
de magnitudes) foi maior quanto mais intenso foram julgados os diferentes tipos de dor, ou seja,
segue a Lei de Ekman; 6)A relação entre as estimativas de magnitudes e as estimativas de
emparelhamento de comprimento de linhas é uma função de potência e a escala dos diferentes tipos
de dor é válida, estável e consistente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19102007-112459/
Nº de Classificação: 5192
MELCHIOR, Francine de Oliveira. Efeitos da ginástica postural global Isostretching, na
recuperação dos movimentos do braço homolateral à cirurgia de câncer de mama. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PANOBIANCO, Marislei Sanches
RESUMO: Este estudo clínico e descritivo utilizou um protocolo de exercícios posturais do método
Isostretching, no pós-operatório tardio de câncer de mama, com o objetivo de ganhar mobilidade dos
movimentos de flexão e abdução do braço homolateral ao esvaziamento axilar, em mulheres que
apresentavam deficiência na amplitude de tais movimentos, com comprometimento da mobilidade do
braço. Participaram 25 mulheres, operadas de câncer de mama, há, no mínimo, seis meses. A coleta
de dados foi realizada de fevereiro a julho de 2006, no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na
Reabilitação de Mastectomizadas (REMA) da EERP/USP. Todas as participantes freqüentaram o
grupo de ginástica postural global do método Isostretching, duas vezes por semana, por um período
de seis semanas. Os movimentos de flexão e abdução, do braço homolateral ao esvaziamento axilar,
foram medidos antes do tratamento proposto e após a participação nas 12 sessões do grupo de
reabilitação, sendo considerada, como resultado da mensuração, a média obtida da realização de
três medidas consecutivas. O instrumento utilizado nas mensurações foi o flexímetro. Os resultados
analisados por meio do teste estatístico Wilcoxon revelaram ganho estatisticamente significante
(p<0,001; á=1%) de ambos os movimentos medidos. Pôde-se concluir que o método Isostretching de
ginástica postural global foi eficaz no ganho de mobilidade do braço homolateral ao esvaziamento
axilar desse grupo de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5193
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LEONARDI, Juliana. O caminho noético: o canto e as danças circulares como veículos da saúde
existencial no cuidar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2007. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo compreender os sentidos e valores para a existência
atribuídos por portadores de transtornos mentais em um CAPS a partir de um processo
musicoterapêutico centrado nas vivências do canto e das danças circulares à luz da análise
existencial-humanista de Viktor Frankl. Foi montado um grupo de estudo com 10 usuários do CAPS
semi-internação de Ribeirão Preto ao longo de 4 meses de atuação e intervenção. O trabalho de
campo contou com a participação de dois musicoterapeutas, sendo um observador e outro assistente.
Enquanto procedimento realizamos entrevistas individuais iniciais com os sujeitos da pesquisa,
levantamento do histórico sonoro-musical dos participantes e registro dos depoimentos dos mesmos
ao longo dos 4 meses de intervenção e atuação. As produções de sentidos dos portadores a partir
deste processo revelaram a importância da experiência de ser e conviver em grupo como parte dos
valores de saúde mais significativos e urgentes na vida dos usuários. Os valores e sentidos de vida
compartilhados e mencionados pelos portadores como necessários para o resgate da saúde mental
foram: a) existir e ser reconhecido, em seu valor e vida, por outro ser humano; b) relações humanas
solidárias como possibilidade concreta de acesso à uma dimensão real de saúde; c) o sentido de
saúde mencionado é entendido como vivência e partilha de amizade, amor e encontro genuíno entre
dois seres humanos; d) a busca das relações e do outro como o desejo mais profundo dos portadores
no resgate da sua saúde mental e, finalmente e) a vivência do canto e das danças circulares como
importantes veículos da saúde existencial e de valores noéticos na vida dos portadores.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19102007-131820/
Nº de Classificação: 5194
MOURA, Fabiana Elias Goulart de Andrade. O cuidado materno e a estruturação do vínculo mãefilha nos transtornos alimentares. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: Os transtornos alimentares (TA) vêm sendo descritos atualmente como uma síndrome que
atinge principalmente adolescentes e adultos jovens do sexo feminino e apresenta etiologia
multifatorial, envolvendo fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sócio-culturais e familiares. As
relações familiares apresentam características muito particulares nesses casos. São relatados na
literatura um grande número de casos onde as relações das mães com as pacientes apresentam
características de simbiose e por vezes dificuldades de individuação. O contato com estas mães por
um grupo de apoio aos familiares de pacientes com TA (GRATA-HCFMRP-USP), bem como a
constatação de que desde muito antes do aparecimento do sintoma, suas filhas já apresentavam
algumas diferenças marcantes, conduziram-nos a pensar que alguma compreensão a respeito do
quadro pudesse vir da investigação de um período precoce do desenvolvimento das filhas. O objetivo
deste estudo foi portanto, conhecer como as mães experienciaram o processo de cuidar de suas
filhas desde a gestação até os 2 (dois) anos de idade, incluindo a questão alimentar como forte elo
entre um bebê e sua mãe, procurando investigar a influência que estas vivências tiveram (ou não) no
aparecimento futuro da doença. Foram entrevistadas 7 (sete) mães de pacientes com TA em
atendimento ambulatorial no GRATA- HCFMRP-USP. As entrevistas foram semi-estruturadas e
áudio-gravadas e em seguida transcritas na íntegra. As questões norteadoras foram previamente
estabelecidas levando-se em conta os seguintes temas: gravidez, parto, pós-parto/puerpério,
amamentação/ alimenta-ção e características da filha. Os dados foram analisados baseando-se nos
preceitos da teoria psicanalítica como proposto por Klein e por Winnicott. Encontramos relatos de
muito sofrimento e impotência, com grande dificuldade de 'reverie' por parte das mães. Por outro lado,
as crianças foram descritas como intensamente vorazes, o que nos sugere que também teriam muita
dificuldade em assimilar o cuidado oferecido por suas mães. Parece ter ocorrido um encontro entre
uma mãe com dificuldades em oferecer continência psíquica às condições básicas de sua filha e uma
criança com dificuldades em receber seus cuidados. Essa dinâmica relacional pode ter sido um
importante fator de influência das vicissitudes vinculares ulteriores. O sintoma alimentar, portanto,
poderia ser entendido como uma tentativa da filha de retomar essa relação complexa e sofrida, a
partir de uma equação simbólica na qual o alimento, transformado em equivalente simbólico da
função materna internalizada de forma ambivalente, deve ser evitado ou eliminado.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13082007-154832/
Nº de Classificação: 5195
GARCÍA VALENZUELA, María Leticia Rubí. Auto-imagem, auto-estima e relacionamento conjugal
como dimensões da qualidade de vida de um grupo de mulheres mexicanas mastectomizadas:
uma visão sociocultural. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 162 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Estudo de abordagem qualitativa que fundamentou-se em referenciais socioculturais,
tomados da antropologia e apoiu-se no interacionismo simbólico, com o objetivo de identificar se a
mastectomia realizada num grupo de mulheres mexicanas com câncer de mama interferiu na sua
qualidade de vida. Foram entrevistadas vinte mulheres que são assiatidas no Centro Estatal de
Atenção Oncologica da cidade de Morelia, Michoacán no México, para seu tratamento e controle da
enfermidade. Os dados coletados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo e foi
utilizada a técnica de análise temática. Assim, foram identificadas unidades temáticas que
convergiram na auto-imagem, auto-estima e relacionamento conjugal, antes e após a mastectomia,
com características positivas, que fornecem, e com características negativas, que debilitam a
qualidade de vida nestes aspectos. Assim, antes da mastectomia elas sentiam-se satisfeitas com o
próprio corpo e felizes por cumprirem os seus papéis sociais. O aspecto que diminuiu a qualidade de
vida antes da mastectomia, caracterizou-se por uma desvalorização de suas identidades. Após a
mastectomia, observaram-se aspectos positivos como a atitude de superação, a adoção da estratégia
do autocuidado e a importância que elas dão ao suporte social. Os aspectos que influenciaram de
forma negativa na qualidade da auto-imagem e auto-estima são descritos por elas como um processo
de luto pela perda da mama, o isolamento e estigma a que foram submetidas, a desesperança vivida
por elas, em muitas ocasiões e a incerteza de estarem livres da enfermidade. O relacionamento
conjugal também apresenta características que fortalecem ou diminuem a qualidade de vida. Antes
da mastectomia, esteve caracterizado pela minoria como uma atitude de aproximação social e sexual
dos cônjuges. A maioria apontou aspectos negativos como o distanciamento social, emocional e
sexual. Após a mastectomia o aspecto positivo caracterizou-se pela proximidade conjugal e pelo
suporte social que favoreceram nas mulheres a sensação de alivio e bem-estar. O aspecto negativo
definido por uma parcela considerável delas, foi a distância sexual,geradora de estresse pessoal e
de muito sofrimento e pesar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13082007-110448/
Nº de Classificação: 5196
RAMOS, Luciana Aparecida Ribeiro. Sistematização da assistência de enfermagem: um estudo
com auxiliares e técnicos de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com o objetivo de caracterizar o processo
de trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem quanto aos seguintes aspectos da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): informação sobre essa metodologia durante
sua formação profissional; informação sobre a SAE no setor de trabalho; informação quanto à
aprovação legal para participar da SAE; a percepção desses profissionais sobre a sua participação
nas fases da SAE; a contribuição da SAE na organização do seu serviço, conhecer as atividades
realizadas por estes profissionais vinculadas às fases da SAE e a freqüência das mesmas. A
população foi composta de 70 auxiliares e 07 técnicos de enfermagem. Um questionário com
perguntas estruturadas e uma escala do tipo Likert foram utilizados como instrumento de coleta de
dados. Os principais resultados revelaram: a) 93,5% dos sujeitos reconhecem a utilização dessa
metodologia no setor onde trabalha. b) 74,0% receberam treinamento para seu uso, destes, 67,7%
afirmaram ter sido após a formação profissional. c) 46,8% referiram saber quais são as fases da SAE,
destes, 33,3% citaram a coleta de dados, 33,3% a avaliação, 25,0% o diagnóstico de enfermagem,
25,0% a implementação, 27,7% o planejamento de enfermagem, 52,7% responderam de forma
incorreta. d) 67,5% consideram que participam da SAE. e) 75,0% não identificam em quais fases
participam da SAE. f) 33,8% acreditam ter respaldo legal para participar, 3,9% que não tem
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autorização, 13,0% referiram não saber e 44,2% não responderam. g) 94,8% consideram que a SAE
melhora a qualidade de sua assistência. Quanto às atividades desenvolvidas: a) 81,8% referem que
fazem a admissão do paciente. b) 77,9% dos sujeitos solicitam informações sobre o problema de
saúde atual; 70,0% sobre antecedentes pessoais; 66,2% sobre antecendentes alérgicos; 87,7% sobre
o uso diário de medicamentos. b) quanto a coleta de dados, 93,5% observam a freqüência
respiratória; 93,5% a presença de dispnéia; 92,2% a presença de tosse; 77,9% alterações na
oxigenoterapia; 67,5% nunca realizam a ausculta pulmonar; 89,6% verificam a pressão arterial;
81,8% alterações na infusão venosa, 81,8% verificam freqüência de pulsos periféricos; 76,6%
avaliam a presença de edema; 76,6% a perfusão periférica; 87,0% referem avaliar alterações no nível
de consciência e 81,8% a orientação no tempo e espaço; 98,7% verificam a temperatura; 90,9%
observam a presença de lesões; 85,5% a freqüência e características da urina, 83,1% o tipo e
aceitação da dieta; 80,5% o débito urinário; 76,6% a freqüência e características das fezes; 85,7%
não auscultam o abdome. c) quanto ao diagnóstico de enfermagem, 85,7% referem nunca realizar
esta atividade. d) quanto ao planejamento 87,0% referem nunca participar da prescrição; e) quanto a
implementação: 97,4% executam a prescrição e 98,7% checam a prescrição; 98,8% informam
alterações observadas durante o cuidado. e) quanto à alta hospitalar, 75,3% anotam condições de
deambulação do paciente; 97,4% as condições de dreno. Concluímos que estes profissionais,
embora sem saberem, têm uma importante participação nas fases do processo, executando
atividades assistenciais previstas em lei, como admissão, observação, descrição e anotação de sinais
e sintomas, execução do plano de cuidados e relatório de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13082007-104939/
Nº de Classificação: 5197
CATAÑO, Claudia Rios. Gravidez na adolescência: análise de resultados nutricionais, obstétricos e
neonatais. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A gravidez na adolescência é um serio problema de saúde pública. No Brasil, cerca de
20% dos partos são de mães adolescentes, sendo que a maioria delas não conta com condições
financeiras nem emocionais para assumir a maternidade. Considerando que a condição clínica e
nutricional da gestante pode interferir nos resultados obstétricos, perinatais e clínicos dos recémnascidos (RNs), o objetivo deste estudo foi analisar o estado nutricional, os resultados obstétricos e
os parâmetros clínicos dos RNs de mães adolescentes, atendidas para resolução da gravidez na
MATER- Maternidade do Complexo Aeroporto, no ano de 2005. Trabalhou-se na abordagem
quantitativa, retrospectiva, com o levantamento de 585 prontuários. As analises foram realizadas
empregando-se o programa SPSS, versão 15.0. As variáveis qualitativas foram analisadas por
freqüências simples e medidas de associação; para as quantitativas, foram calculadas medidas de
tendência central e dispersão ou variabilidade; nas associações bivariadas, utilizaram-se tabelas de
contingência, bem como o coeficientes δ de Sommer; na análise multivariavel, empregou-se o modelo
de regressão logística múltipla por dicotomização dos desfechos de interesse. Encontrou-se que 46%
das mães adolescentes finalizam a gravidez com baixo peso, 22,6% com sobrepeso e obesidade, e
somente 36,4% com peso normal. Quanto ao tipo de parto, a maior incidência foi de parto vaginal
(78,8%); também se observou que 93,5% das gravidezes foram a termo. Identificou-se 3,9% dos RNs
com baixo peso e 98,6% dos casos com Apgar normal ao quinto minuto. Nas associações, encontrouse relação fraca, estatisticamente significativa, entre o peso da mãe e o perímetro cefálico, estatura e
peso do RN (α = 0,05). Na regressão logística multivariavel observou-se que o parto vaginal exerce
um efeito protetor no risco de asfixia para um nível α = 0,05 no apgar do quinto minuto (RC = 0,268),
reduzindo o risco de asfixia em 70%. Concluiu-se que a idade materna, de forma isolada, não
determina o comportamento obstétrico. A orientação nutricional é um aspecto determinante para o
desenvolvimento satisfatório de mãe e criança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08102007-140116/
Nº de Classificação: 5198
MEDINA CASTRO, Ma. Elizabeth. Adaptação transcultural e validação do instrumento genérico
de mensuração de qualidade de vida relacionada à saúde, DISABKIDS 37, para crianças e
adolescentes mexicanos com doenças crônicas e seus pais ou cuidadores: fase I. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 182 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: Nos modelos conceituais sobre Qualidade de Vida (QV), geralmente temos encontrado,
como enfoque central, a percepção do indivíduo sobre suas experiências e a satisfação em relação a
diferentes áreas da vida. QV é então assumida como um conceito subjetivo. Instrumentos para sua
mensuração têm sido desenvolvidos e as validações transculturais são processos importantes,
relacionados à validade e confiabilidade das versões adaptadas possibilitando que os resultados
possam ser comparáveis entre diferentes culturas. Este estudo metodológico teve como objetivo
analisar o conteúdo do questionário DISABKIDS 37 da perspectiva dos respondentes e descrever sua
tradução mexicana, adaptação cultural e validação em um estudo piloto, com vistas à primeira análise
psicométrica para simulação do teste de campo. O método utilizado foi o transversal conduzido em
hospitais pediátricos do México em uma amostra acidental de 47 crianças/adolescentes com asma ou
epilepsia, com idades entre 8 e 18 anos e seus pais ou cuidadores. A validação semântica foi
observada por meio do entendimento das crianças em relação aos itens do questionário DISABKIDS
37, a consistência interna mostrou resultados adequados para o total (0,93/0,95 crianças/cuidadores)
e as dimensões do instrumento. Intercorrelações entre as sub-escalas indicaram correlações
significantes umas com as outras. O DISABKIDS 37 discriminou bem entre as condições e
severidade. Foram encontradas correlações moderadas entre as versões crianças e pais para todas
as dimensões da escala. A dimensão Tratamento foi exceção, com concordância fraca. Em relação
ao escore geral, a concordância foi forte. Como conclusões as versões finais do DISABKIDS 37 para
o México foram fáceis de entender e poderão ser utilizadas como instrumentos úteis para análise da
Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) em crianças e adolescentes com condições
crônicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13082007-150254/
Nº de Classificação: 5199
GARCÍA JIMÉNEZ, María Alberta. Liderança de enfermagem nas organizações de saúde da
cidade do México, Distrito Federal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 201 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Elizabeth Laus Ribas
RESUMO: O estudo teve como objetivo identificar os estilos de liderança exercidos pelos
profissionais de enfermagem com cargos diretivos e sua relação com os traços de conduta tipo A e a
maturidade dos colaboradores sob sua direção. O universo esteve composto por enfermeiros
diretivos de cinqüenta hospitais gerais da cidade de México, Distrito Federal, sendo tomado como
referencial teórico o modelo de liderança situacional de Hersey e Blanchard e a Teoria de Conduta de
Friedman e Rosenman. Foi testada a hipótese de relação significante entre os estilos de liderança
exercidos pelos profissionais com cargos diretivos e seus traços de conduta tipo A e os tipos de
maturidade de seus colaboradores. O estudo é de caráter quanti-qualitativo. Os resultados
quantitativos mostraram que os profissionais com cargos diretivos exercem diferentes estilos de
liderança. Os valores de correlações foram S1 R2 0,14 dos profissionais exercem a liderança diretiva
(alta preferência pelas tarefas e baixa preferência pelas relações interpessoais), S2 R2 0,59 o estilo
persuasivo (alta preferência pelas tarefas e alta preferência pelas relações interpessoais), S3 R2 0,27
o estilo participativo (alta preferência pelas relações interpessoais e baixa preferência pelas tarefas) e
S4 R2 0,21 o estilo delegativo (baixa preferência pelas tarefas e baixa preferência pelas relações
interpessoais). A maturidade inativa, foi observado um coeficiente de correlação de R1 R2 0.14 dos
participantes (baixa disposição e baixa habilidade para as tarefas); R2 R2 0,51 apresentou
maturidade reativa (baixa disposição e alta habilidade para as tarefas), R3 R2 0,18 maturidade próativa (alta disposição e baixa habilidade para as tarefas) e R4 R2 0,14 a maturidade interativa (alta
disposição e alta habilidade para as tarefas). Em uma escada de 0 a1, a qualificação media para os
traços conduta tipo A mostraram Os 74% dos profissionais com cargos diretivos. Os resultados
qualitativos indicam que esses profissionais percebem um ambiente de trabalho burocrático, com
características típicas de organização e regulamentação, comunicação, e hierarquia orientada ao
alcance dos objetivos. O alto grau de exigência é observado na sobrecarga de trabalho, o 81% dos
diretivos cumprem com jornadas de trabalho diário de mais oito horas e 64% desses diretivos têm sob
sua responsabilidade entre 400 e 500 trabalhadores. Outro indicador qualitativo é o período de
permanência no cargo diretivo, variando entre um a dez anos para os 81%, e a tendência à
continuidade do preparo acadêmico: 62% com grau de licenciatura e 24% com pós-graduação.
Conclui-se que os diretivos alcançam as metas propostas com diferentes estilos de liderança que
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visam a estimular os enfermeiros, que mostram estar preparados, mas com problemas de motivação.
Os diretivos utilizam estratégias de persuasão para obter a colaboração dos seguidores. Na situação
analisada, se cumpre o modelo Hersey e Blanchard e oferece importantes pontos de vista para o
fortalecimento da liderança em enfermagem nos hospitais gerais da cidade de México, Distrito
Federal.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13082007-151436/
Nº de Classificação: 5200
ALENCAR, Rúbia de Aguiar. Pesquisa-ação sobre sexualidade e vulnerabilidade às IST/aids com
alunos de graduação em enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [143] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Nesta pesquisa, trabalhou-se com estudantes da graduação em Enfermagem de uma
faculdade pública do interior paulista, propondo: avaliar os fatores de vulnerabilidade para o risco de
contaminação às IST/aids (Infecções Sexualmente Transmissíveis), levantar informações gerais
sobre o comportamento sexual desses sujeitos, consultar o entendimento dos pesquisados sobre o
papel da graduação em relação à temática sexualidade e IST/aids e realizar uma oficina pedagógica
à respeito da temática estudada. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa mediada pela
metodologia da pesquisa-ação, fundamentada em referencial teórico-metodológico de Paulo Freire.
Coletou-se os dados, mediante questionário individual, com questões norteadoras cujos resultados
evidenciaram haver diferenças entre o 1° e 4° ano em relação ao comportamento sexual, uso de
métodos contraceptivos e opiniões sobre o papel da graduação. Houve entre os indivíduos uma
mudança entre o método contraceptivo utilizado na primeira relação sexual (preservativo) e o método
escolhido para o relacionamento atual (preservativo associado ao uso do anticoncepcional). O uso
sistemático do preservativo ocorre mais entre os alunos do 1° ano do que entre os do 4° ano. Para
obter conhecimento sobre sexualidade e IST/aids os alunos do último ano sugeriram metodologias de
ensino mais participativas (debates, discussões, dinâmicas e oficinas) enquanto os alunos do 1° ano
optaram por metodologias pouco participativas (aulas expositivas e palestras) e participativas. Entre
os alunos que estão saindo da faculdade a maioria relata ter obtido informações suficientes, enquanto
a maior parte dos alunos do 1° ano tem expectativa de adquirir mais conhecimento sobre sexualidade
e IST/aids. Encontramos que oitenta por cento dos alunos do 4° ano já haviam vivenciado alguma
situação acadêmica onde tiveram que abordar questões sobre sexualidade e/ou IST/aids. Concluímos
que a população estudada merece atenção especial por parte de seus educadores, uma vez que,
durante toda a nossa pesquisa percebemos a motivação e o interesse em abordar a sexualidade
humana e IST/aids. Acreditamos que dessa maneira estaremos formando enfermeiros críticos,
autênticos, reflexivos e abertos ao diálogo para discutir a temática em apreço.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-04102007-180934/
Nº de Classificação: 5201
PILEGGI, Simone de Oliveira. Validação clínica do diagnóstico de enfermagem desobstrução
ineficaz de vias aéreas de crianças e adolescentes submetidos à correção cirúrgica de
cardiopatia congênita. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 223 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Célia Barcellos
RESUMO: Este estudo teve como objetivo realizar a validação clínica do diagnóstico de enfermagem
da North American Nursing Diagnoses Association (NANDA, 2006) “Desobstrução ineficaz de vias
aéreas” de crianças e adolescentes submetidos à correção cirúrgica de cardiopatia congênita, em um
hospital de ensino público de nível terciário da cidade de Ribeirão Preto-SP. O projeto teve aprovação
do Comitê de Ética e Pesquisa da referida instituição, foram incluídos os profissionais que
aquiesceram em participar do estudo e os sujeitos cujos responsáveis autorizaram. Adotou-se o
modelo de validação clínica proposto por Hoskins (1989) que inclui as seguintes etapas: análise de
conceito, validação por especialistas e validação clínica. Após ampla revisão da literatura foram
descritos os conceitos relacionados a cada uma das características definidoras, em seguida o
diagnóstico foi analisado por 40 enfermeiros considerados peritos, segundo a pontuação de Fehring
(1994). A adequação do título e da definição do diagnóstico em estudo foi considerada adequada por
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70% dos peritos. Em relação às 13 características definidoras propostas pela NANDA (2006), 04
receberam, dos peritos, escores considerados “maiores”, 07 “ menores” e 02 obtiveram escores
abaixo de 0,50, ou seja, avaliadas como não indicativas para o diagnóstico desobstrução ineficaz das
vias aéreas. Procedeu-se a validação clínica por duas enfermeiras peritas, que analisaram a
presença do diagnóstico e as respectivas características definidoras em 50 crianças e adolescentes.
Em relação a presença do diagnóstico na clientela estudada houve a concordância de 97,7% dos
enfermeiros peritos. A única característica definidora que obteve o coeficiente de confiabilidade
segundo os critérios de Fehring foi “tosse ausente”; pesar de apenas esta característica definidora
estar presente, foi suficiente para confirmar a presença deste diagnóstico na população estudada. Por
se tratar de uma população específica e em condições de pós-operatório imediato, ou seja, 60% dos
sujeitos estavam sob efeitos de anestésicos no momento da validação clínica, torna-se necessário o
desenvolvimento de estudos futuros que possam validar o diagnóstico “Desobstrução ineficaz de vias
aéreas” em crianças e adolescentes em outras situações clínicas. Porém, a identificação deste
diagnóstico em crianças e adolescentes submetidos à correção cirúrgica de cardiopatia congênita
poderá contribuir para a elaboração de um plano de assistência de enfermagem de qualidade, uma
vez que se não atendido prontamente pode levar os indivíduos a sérias complicações.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05102007-173932/
Nº de Classificação: 5202
MAGNABOSCO, Patricia. Qualidade de vida relacionada à saúde do indivíduo com hipertensão
arterial integrante de um grupo de convivência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica não
transmissível com etiologia multifatorial e uma das principais causas de doenças cardiovasculares
que são responsáveis pela maioria das mortes mundiais. Por ser tratar de uma doença de alta
prevalência e na maioria das vezes assintomática, a adesão do hipertenso ao tratamento tem uma
representação muito baixa, o que requer a intervenção educacional dos profissionais da saúde no
tratamento, na prevenção das complicações e na manutenção da vida. A qualidade de vida
relacionada à saúde (QVRS) dos indivíduos com hipertensão arterial é menor comparada com a
população geral. A avaliação dos fatores que influenciam na QVRS dos hipertensos pode servir de
subsídios no planejamento de estratégias de tratamento mais eficazes para essa população.
Objetivos: Caracterizar os indivíduos com hipertensão arterial participantes do grupo de convivência
educativa segundo as variáveis: sócio-demográficas e econômica; hábitos de vida (atividade física,
tabagismo, consumo de bebida alcoólica); dados relacionados a HAS(co-morbidades, uso de
medicamentos anti-hipertensivos, controle dos níveis pressóricos, tempo de progressão da HAS) e
tempo de participação nas atividades educativas em grupo, comparar a QVRS entre hipertensos
participantes do grupo de convivência educativa com as variáveis sócio-demográficas, econômicas e
clínicas e avaliar a contribuição do grupo de convivência na qualidade de vida dos hipertensos.
Material e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo do tipo transversal com 131 sujeitos com
idade superior a 18 anos e diagnóstico de hipertensão arterial, residentes no município de
Sacramento-MG, cadastrados no grupo de convivência no período mínimo de um ano anterior a data
da entrevista. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: instrumento para
caracterização da população quanto aos dados clínicos e sóciodemográficos e econômicos e o
Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) para avaliação da QVRS. Resultados: Dos
pacientes, 98 eram mulheres e 33 homens, a maioria idosa 88(67,2%), com predomínio na faixa
etária de 60 a 69 anos 43(32,8%) e ganham igual ou menos que um salário mínimo por mês
88(67,2%). As dimensões do SF-36 que obtiveram menores escores foram: vitalidade (64,4) e dor
(70,3), enquanto as dimensões que apresentaram maiores escores foram: aspectos sociais (86,7) e
capacidade funcional (79,4). Os fatores que apresentaram relação com a variação dos escores
médios e correlação das dimensões do SF-36 foram: renda, atividade física, número de morbidades,
diabetes, obesidade. A participação no grupo apresentou relação estatisticamente significante apenas
no domínio saúde mental. Conclusão: Clinicamente os resultados mostraram relevância para
intervenções educativas pela equipe de saúde. Os enfermeiros como elementos constituintes destas
equipes devem estar presentes e ativos em todas as etapas desse trabalho, desde o planejamento,
execução e avaliação colaborando na busca de meios efetivos que vão de encontro com a melhoria
da qualidade de vida dessa população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05102007-095321/
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Nº de Classificação: 5203
CAMARGO-BORGES, Celiane. O construcionismo social no contexto da Estratégia Saúde da
Família: articulando saberes e práticas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: A presente pesquisa traz reflexões epistemológicas e metodológicas visando contribuir na
conformação de novos saberes em saúde, no campo da Atenção Primária, problematizando a
dicotomia sujeito-objeto e o discurso monovocálico do conhecimento e da verdade. Proponho uma
aproximação do discurso científico pós-moderno do construcionismo social ao discurso
contemporâneo da saúde no campo da Atenção Primária à Saúde, mais especificamente na
Estratégia Saúde da Família (ESF). O construcionismo social tem sido descrito como teoria relacional;
uma perspectiva que focaliza o caráter construído, situado e relacional do conhecimento. Aponta a
riqueza da multiplicidade dos diálogos, preocupando-se com o que acontece entre as pessoas nos
seus encontros e como se dá a construção de sentidos nestas relações. O discurso da ESF também
tem em suas premissas o caráter relacional, contextual e construído da produção de práticas. Assim,
tenho por objetivo construir possíveis articulações entre esses dois discursos, apontando fertilidades
nesta articulação. O construcionismo social é proposto como ferramenta teórico-prática para contribuir
com a operacionalização das premissas da ESF – integralidade, co-responsabilidade, sensibilidade
ao contexto local, à multiplicidade e a diversidade dos atores sociais envolvidos. Empiricamente,
trata-se da análise de um grupo de hipertensão que ocorre semanalmente em uma Unidade de
Saúde da Família de Ribeirão Preto-SP/Brasil, utilizando o conceito de Responsabilidade Relacional
(RR) como ferramenta teórico/prática, contribuindo na construção de intervenções colaborativas e coresponsáveis em saúde. Para coleta de dados utilizei os registros do prontuário do grupo; sua áudiogravação durante o primeiro semestre de 2005; e o registro em notas de campo. A análise de dados
consistiu da transcrição das conversas grupais, realização de leitura extensiva de todas as suas
conversas gerando a construção de uma crônica do grupo e de eixos processuais. Os três eixos de
análise selecionados focaram para aspectos conversacionais deste grupo e seu contexto relacional
diferenciado. No primeiro eixo, abordou-se o grupo como um espaço para a expressão dos
participantes, proporcionando a construção e negociação coletiva das necessidades de saúde; no
segundo, os recortes mostraram este grupo exercendo um elo entre a unidade de saúde e a
comunidade, e finalmente no terceiro, o grupo foi tomado como espaço privilegiado de acolhimento
aos participantes, favorecendo conversas para ampliação de sentidos na saúde, como também sua
transformação. Assim, a análise deu visibilidade a posturas de RR dentro dos processos
conversacionais, promovendo diversidade e multiplicidade e favorecendo vínculo e engajamento.
Desta forma, aponto a importância das práticas dialógicas na construção de relações mais
colaborativas entre trabalhadores de saúde-usuários, e a RR como recurso promotor de novas
possibilidades em saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-05102007-113033/
Nº de Classificação: 5204
GUEDES, Andréia Arantes Batista. A informação na atenção primária em saúde como ferramenta
para o trabalho do enfermeiro. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2007. 178 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos analisar as características e finalidades dos sistemas
de informações disponibilizados na Atenção Primária à Saúde e as fontes de informações utilizadas
pelo enfermeiro da Estratégia Saúde da Família para a organização do trabalho, assim como
identificar as formas oficiais e não oficiais de registro de dados que têm colaborado com a
organização do trabalho do enfermeiro. É um estudo descritivo e exploratório, com abordagem
qualitativa, fundamentada em MINAYO (1998). Como instrumento de coleta de dados, realizamos o
levantamento documental e o trabalho de campo com entrevistas semi-estruturadas, gravadas, com
as enfermeiras que trabalham na estratégia Saúde da Família no município de Ribeirão Preto,
totalizando 10 enfermeiras. Para a análise dos dados, utilizamos a análise do discurso, modalidade
temática fundamentada no referencial de BARDIN (1995). As entrevistas foram norteadas por meio
de questões relativas ao uso de dados para a organização da unidade de saúde, finalidade do uso,
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fontes de informações utilizadas, formas de registro de dados coletados, dificuldades e
potencialidades dos SIS e sugestões. Os dados obtidos foram agrupados por temas: Tema 1: A
informação e o sistema de informação como instrumento na organização das ações de enfermagem
na Estratégia Saúde da Família; Tema 2: Fontes de informações: a busca dos enfermeiros; Tema 3:
Registro de dados oficiais e alimentação dos SIS: o enfermeiro nesta empreitada; Tema 4: O livro em
branco da informação escrito pela equipe de saúde da família: o enfermeiro colaborando com a obra;
Tema 5: As debilidades dos Sistemas de Informações na Atenção Primária à Saúde na ótica dos
enfermeiros; Tema 6: A potência dos Sistemas de Informações na Atenção Primária à Saúde na
ótica dos enfermeiros; Tema 7: As sugestões dos enfermeiros para potencializar as informações em
saúde. Diante dos resultados obtidos, consideramos que as enfermeiras que trabalham na APS no
município de Ribeirão Preto, utilizam os Sistemas de Informações em Saúde como ferramenta de
apoio em diversas atividades: administrativas/ gerenciais ou assistenciais. Os sistemas de
informações mais utilizados pelos enfermeiros do PSF são SIAB, HYGIA, SISPRENATAL E
HIPERDIA, e a freqüência e a finalidade do uso de cada um desses sistemas varia de acordo com o
modelo assistencial existente na unidade: ESF ou ESF + UBS; desta maneira alguns sistemas de
informações são utilizados por algumas enfermeiras somente para enviar os dados para o nível
central e para outras enfermeiras para diagnóstico local, planejamento de atividades com a
comunidade, avaliação da assistência oferecida pela equipe da saúde da família, organização da
unidade no que diz respeito à previsão de materiais e organização de agendas. Diversas fontes de
informações são utilizadas pelas enfermeiras que trabalham na ESF, dentre elas os sistemas de
informações existentes na APS, os usuários dos serviços de saúde, líderes comunitários, prontuários,
livros, cartões de vacinas, a própria equipe de saúde da família e as outras equipes, quando a
unidade possui mais de uma equipe de saúde da família. Em relação ao registro dos dados,
identificamos que o registro das informações pode ser feito em prontuários, sistemas nacionais de
informações ou em instrumentos não oficiais criados pelas equipes para registro de dados. Em
relação aos prontuários, no município de Ribeirão Preto identificamos que existem três tipos:
prontuário individual, prontuário familiar e prontuário misto. Os prontuários individuais são arquivados
segundo a numeração do sistema HYGIA e os prontuários familiares são arquivados segundo a
numeração da microárea e da família. Ainda em relação a esse aspectos estudado, quando o registro
de dados se dá no prontuário, observamos diferenças em relação às unidades de ESF e ESF + UBS,
pois a maioria das unidades de ESF fazem uso do prontuário de família para registro de dados,
enquanto as unidades de ESF + UBS, utilizam o prontuário individual e na maioria dos casos não
trabalham com prontuários de família. Durante este estudo identificamos que as equipes criam outras
formas de registro de dados para preencher as lacunas deixadas pelos sistemas formais de
informações, de forma a permitir que a assistência oferecida seja melhor planejada e adequada as
reais necessidades da área adscrita. Os instrumentos criados pelas equipes para registro desses
dados são: lousas, cadernos, planilhas e fichas. Isto porque nem sempre os dados disponíveis nos
sistemas de informações existentes são suficientes para caracterizar um problema e fazer um
diagnóstico local fidedigno e completo. As dificuldades identificadas em relação aos sistemas de
informações podem ser classificadas em: dificuldades relacionadas à alimentação dos sistemas, à
análise dos dados consolidados, aos treinamentos e capacitações/ atualizações das equipes, ao
feedback dos dados, a existência de modelos assistenciais diferentes na mesma unidade de saúde e
dificuldades referentes ao próprio sistema, neste caso, ao SIAB e ao HYGIA, sistemas de
informações mais citados pelas enfermeiras. As sugestões feitas pelas enfermeiras demonstraram
suas reais necessidades em relação aos SIS, para que estes possam verdadeiramente auxiliar as
equipes no processo de trabalho em saúde da família, atendendo suas necessidades de vigilância à
saúde da população adscrita, vigilância epidemiológica e monitoramento e avaliação de ações e
serviços implementados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-05102007-124202/
Nº de Classificação: 5205
BRITO, Maria de Fátima Paiva. Eletrocirurgia: evidências para o cuidado de enfermagem. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [187] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: A eletrocirurgia é uma tecnologia amplamente utilizada nas salas cirúrgicas. O período
perioperatório oferece riscos para o paciente desde o momento da sua entrada no bloco operatório
até o retorno para a unidade de origem e a eletrocirurgia constitui um destes riscos. A escassez de
produção científica relacionada ao uso desta tecnologia nos motivou a elaborar este estudo. A
implementação da prática baseada em evidências tem se tornado fundamental para a tomada de
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decisão do enfermeiro, sendo escolhida como o referencial teórico-metodológico adotado. O presente
estudo é uma revisão integrativa da literatura, que teve como objetivo buscar e avaliar as evidências
disponíveis na literatura sobre o conhecimento científico já produzido sobre os cuidados de
enfermagem relacionados ao uso de eletrocirurgia no período intra-operatório. Para a seleção dos
artigos utilizamos as bases de dados Medline e CINAHL, cuja amostra foi de 21 artigos científicos, os
quais foram categorizados nas temáticas: complicações decorrentes do uso da eletrocirurgia (5
artigos); complicações decorrentes do uso da eletrocirurgia de alta potência (4 artigos); complicações
decorrentes do uso da eletrocirurgia, outros equipamentos elétricos e agentes anti-sépticos (3
artigos); conhecimento dos enfermeiros sobre a unidade de eletrocirurgia (2 artigos) e
recomendações práticas para o uso da eletrocirurgia (7 artigos). Os artigos publicados na área da
enfermagem abordaram na sua maioria as recomendações práticas para o uso da eletrocirurgia (7
artigos); os relatos de casos (2 artigos) descreveram as queimaduras decorrentes do uso de
eletrocirurgia com correntes de alta potência e 2 artigos avaliaram o conhecimento geral dos
enfermeiros em eletrocirurgia. Na área médica todos os artigos eram relatos de casos (7 artigos), os
quais descreveram as complicações (queimaduras) ocorridas devido a utilização desta tecnologia e
as publicações consideradas de outras áreas (3 artigos) abordavam as queimaduras ocorridas no
eletrodo dispersivo e em local alternativo. Os resultados deste estudo apontaram que é imperativo
para o enfermeiro perioperatório o conhecimento técnico-científico sobre o uso da eletrocirurgia e as
evidências encontradas fornecem subsídios para a implementação de políticas e procedimentos que
garantam a segurança do paciente minimizando os riscos potenciais no uso desta tecnologia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15102007-145726/
Nº de Classificação: 5206
PADOVAVI, Ornella. A prática pedagógica na educação profissional técnica de nível médio em
enfermagem: estudo em uma escola privada do interior paulista. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Esta pesquisa teve como propostas caracterizar a prática pedagógica das professoras que
atuam na Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem, de uma instituição privada
do interior paulista e de identificar também a percepção da coordenadora do curso quanto à prática
pedagógica das docentes do mesmo. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, de natureza
qualitativa. A obtenção dos dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas gravadas, no
período de julho a dezembro de 2006. A população estudada foi constituída por cinco enfermeiras
professoras que ministravam aulas teóricas e práticas e a coordenadora do curso, que estavam
atuando nesta instituição no momento da pesquisa. Da análise das entrevistas, norteadas pelo
Fenômeno Central: A Prática Pedagógica na Educação Profissional Técnica de Nível Médio em
Enfermagem emergiram três categorias: o professor na instituição escola profissional; o caminho para
ser professor; o processo ensino-aprendizagem: planejamento, execução e avaliação. A partir destas
categorias, foi possível a construção de algumas reflexões sobre a prática educativa das docentes e
da coordenadora, considerando as vivências relatadas por elas. Os docentes são agentes formadores
e necessitam atualizar seus conhecimentos. Desse modo, é fundamental repensar a prática
pedagógica, dando ênfase a uma atividade educativa baseada na práxis, como instrumento de
transformação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04102007-183846/
Nº de Classificação: 5207
STACCIARINI, Thaís Santos Guerra. Processo de administração da insulina no domicílio dos
usuários com diabetes mellitus acompanhados pela Estratégia Saúde da Família. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [190] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: É reconhecida a importância da padronização e do aprimoramento do processo de autoaplicação de insulina, devido ao aumento do número de usuários com DM em uso dessa terapêutica
nos últimos anos. Sabe-se que a eficácia do tratamento com a insulina depende de fatores pessoais,
clínicos e do sistema de saúde, como também as intervenções em saúde devem ser propostas, a
partir do conhecimento das reais necessidades da população. Dessa maneira, o presente estudo
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objetivou analisar o processo de administração da insulina dos usuários com DM, cadastrados na
Estratégia Saúde da Família de um município do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um estudo
transversal e descritivo. A coleta ocorreu de agosto a outubro de 2006, onde 269 usuários
entrevistados foram selecionados por meio de uma amostragem aleatória simples, sendo que, entre
estes, 169(62,8%) usuários fazem a auto-aplicação e 100 (37,2%) não fazem a auto-aplicação da
insulina. Foi utilizada a entrevista estruturada para a coleta de dados dos dois grupos distintos, grupo
A auto-aplica e grupo B não auto-aplica a insulina. Na comparação entre os dois grupos, foi
encontrada diferença estatisticamente significante para a variável escolaridade, porém não
significante para as variáveis: faixa etária, sexo, tempo de diagnóstico e de tratamento com insulina.
Em relação aos usuários que não se auto-aplicam, os motivos mais referidos foram os problemas
motores, visuais ou cognitivos. Foi identificado que 90% necessitam de auxílio em todo o processo da
administração da insulina no domicílio desses 75% recebem auxílio de família. Os resultados
referentes ao processo de administração da insulina entre os usuários que auto-aplicam foram: 99,4%
recebem seringas pelas Unidades da ESF, 89,4% fazem reutilização dessas seringas, 83,4%
descartam esse instrumental no lixo comum, 100% utilizam a insulina NPH fornecida pela ESF, 17,8%
fazem alterações na dose da insulina por conta própria, 66,9% fazem um teste de glicemia capilar no
mês, 71,6% realizam o rodízio nos locais de aplicação de maneira não sistematizada, 81,7% guardam
a insulina na porta da geladeira, 50,9% transportam a insulina em contato direto com o gelo, no caso
de viagens, o escore percentual de acertos foi 62% para a realização da técnica de preparo e
aplicação da insulina, não tendo diferença estatisticamente significante entre as variáveis
sociodemográficas e clínicas, 81,1% não souberam informar o tempo de ação da insulina NPH,
36,1% aspiraram uma dose diferente à da referida, durante a prática de aspiração. Entre esses foram
encontradas associações estatisticamente significantes entre as variáveis: sexo e a faixa etária.
Esses dados apontam aspectos positivos em relação à distribuição de seringas e da insulina NPH e
lacunas de conhecimento para a realização dessa prática, fato que pode dificultar o controle glicêmico
e aumentar o risco para as complicações agudas e crônicas do DM e no local da aplicação da
insulina. Essa pesquisa traz também subsídios para o planejamento, organização e elaboração de
estratégias prioritárias de assistência para essa clientela.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08102007-145546/
Nº de Classificação: 5208
VIERA, Claúdia Silveira. Experiências de famílias no seguimento de crianças pré-termo e de
baixo peso ao nascer no Município de Cascavel-PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 230 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa tem por objetivo compreender as experiências de
famílias de crianças pré-termo (PT) e de baixo peso ao nascer (BPN) egressas de unidade de terapia
intensiva neonatal (UTIN) após a alta hospitalar, com vistas a subsidiar o cuidado de enfermagem. A
parte empírica consistiu em um primeiro momento de encontros na unidade de cuidados
intermediários (UCI) para a captação do sujeito, posteriormente realizamos visitas domiciliárias (VD)
a seis famílias com o filho PT e de BPN, durante os três primeiros meses após a alta hospitalar, no
município de Cascavel. As técnicas de coletas de dados empregadas foram: leitura de prontuários
dos PT e BPN na UCI/UTIN, construção de genograma e ecomapa com a família, entrevistas
gravadas nos domicílios e observação participante. A partir de abordagem qualitativa, na perspectiva
de uma aproximação hermenêutica, primeiramente nos aproximamos das famílias por meio do
genograma ecomapa, emergindo dados que foram analisados e agrupados ao redor de dois temas: a
transição do hospital para o domicílio: a continuidade do cuidado; o seguimento da criança: em busca
de interação. Os principais aspectos que emergiram nas experiências familiares estão ligados ao
manejo da rotina de cuidados cotidianos com o PT e BPN; o manejo da amamentação e alimentação;
as mudanças no cotidiano familiar; as experiências com os serviços de saúde no primeiro mês após a
alta hospitalar; as preocupações com o crescimento e desenvolvimento infantil; as repercussões na
rotina familiar no segundo e terceiro mês após a alta hospitalar; as experiências com os serviços de
saúde especializados e de atenção básica e a rede social e apoio dessas famílias. O seguimento da
criança PT e de BPN no contexto da família deve avançar, do acompanhamento ambulatorial de risco
ao seguimento ampliado nos serviços de atenção básica, com início na primeira semana que estão
em casa após a alta hospitalar, por ser este um período crítico para a adaptação da criança em casa,
bem como dos pais à rotina de cuidado no domicílio. O modo como as famílias cuidam das crianças
pode estar ligado ao modo como as práticas estão organizadas e ao modo de ser daquelas pessoas,
demonstrando a necessidade de integração entre as práticas de saúde da criança nos serviços de
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atenção hospitalar, de atenção ambulatorial e de atenção básica, com vistas ao cuidado em saúde.
Nesse sentido, é preciso reconstruir a prática de enfermagem na atenção ao PT e BPN egresso de
UTIN, buscando articulação entre saberes técnicos e saberes práticos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08102007-104953/
Nº de Classificação: 5209
SILVA, Maria da Graça da. A vivência do envelhecer: sentido e significados para a prática de
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEMER, Magali Roseira
RESUMO: Neste estudo, de natureza qualitativa, conduzido segundo a abordagem fenomenológica,
tendo como sujeitos as pessoas idosas, ou seja, com 60 anos de idade ou mais, freqüentadoras de
dois Centros de Convivência do Idoso, localizados na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
Brasil. Busquei a compreensão da vivência do envelhecer. A opção pela fenomenologia se deu pelo
fato da minha busca ser no sentido de compreender a experiência vivida pelo sujeito que está
envelhecendo, descrevendo a mesma sob a perspectiva da pessoa idosa. Utilizei os recursos da
entrevista fenomenológica, conforme proposto por Carvalho (1987), tendo como questão norteadora
“Como é chegar a esta idade? Viver tantos anos?” Deste modo, ao interrogar qual o significado de
viver até a chamada terceira idade, encontrei sentido para a prática de enfermagem voltada a essas
pessoas que, talvez, possa contribuir para uma formação acadêmica mais humana, visando a
assistência integral a este segmento populacional significativo na nossa sociedade, compreendendo
quem é este ser humano a quem cuido. As principais preocupações das pessoas entrevistadas são
mostrar que não perdem sua identidade por ficarem velhas e, às vezes, apesar da idade cronológica,
não se sentem envelhecidas; esperam o reconhecimento enquanto cidadãs, reafirmam que ter saúde
é essencial e as possibilita manter autonomia sobre suas vidas; enfatizam a importância do apoio, da
convivência e do cuidado na família; valorizam a independência financeira e evitam falar sobre a
finitude do ser humano.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08102007-114238/
Nº de Classificação: 5210
POMPEO, Daniele Alcalá. Diagnóstico de enfermagem náusea em pacientes no período pósoperatório imediato: revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [184] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Uma das manifestações mais comuns em sala de recuperação anestésica é a náusea,
geralmente associada à anestesia. Além do aspecto subjetivo do desconforto, os pacientes que não
apresentam melhora desse sintoma podem ter alta retardada, tanto da sala de recuperação
anestésica quanto hospitalar. Como conseqüências, temos a demora do retorno às funções normais,
a elevação dos custos hospitalares e um menor grau de satisfação do paciente. O objetivo do
presente estudo foi realizar uma análise crítica das evidências disponíveis na literatura sobre os
fatores relacionados e características definidoras do diagnóstico de enfermagem náusea, no período
pós-operatório imediato, por meio de uma revisão integrativa. No desenvolvimento deste estudo,
utilizaram-se como fonte de levantamento de dados quatro base de dados: Lilacs, Pubmed, Cinahl e
Cochrane – Revisões Sistemáticas, e a amostra constituiu-se de 31 estudos. A análise das
publicações selecionadas demonstrou que as náuseas e vômitos no período pós-operatório são
considerados eventos relacionados e, na maioria das vezes, avaliados como um evento único. Os
fatores relacionados identificados, de acordo com a freqüência de aparecimento e nível de evidência,
foram: sexo feminino, não fumante, história prévia de náuseas e vômitos no pós-operatório, história
de náusea associada ao movimento, idade, tipo de cirurgia, uso de opióides no trans e pósoperatório, uso de anestésicos voláteis e administração de óxido nitroso. Em relação às
características definidoras evidenciamos nos estudos analisados: palidez, taquicardia, aumento na
salivação, transpiração, sensação de calor e frio, rubor, consciência do impulso do vômito, tonturas,
bradicardia, dilatação pupilar, variações na pressão arterial, respiração profunda, rápida e irregular. A
importância de aperfeiçoar e legitimar os elementos que fazem parte da Taxonomia II da NANDA
(2006) está em possibilitar aos profissionais enfermeiros que atuam em centro cirúrgico e
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recuperação pós-anestésica o planejamento da assistência de enfermagem ao paciente nos três
períodos da experiência cirúrgica, visando à minimização das complicações no pós-operatório e
promover uma reabilitação mais rápida e tranqüila.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15102007-140328/
Nº de Classificação: 5211
FURTADO, Maria Cândida de Carvalho. Projeto Floresce uma Vida: potencialidades para o cuidado
integral ao recém-nascido. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Estudo descritivo exploratório com o objetivo geral de contribuir para uma avaliação do
Projeto Floresce uma Vida em um município do interior do estado de São Paulo, em seus
componentes de estrutura e processo desenvolvidos em uma das etapas de sua proposta original,
que propõe a articulação da atenção hospitalar com a rede básica de serviços públicos de saúde, na
perspectiva da saúde integral ao recém-nascido (RN). Como objetivos específicos buscou-se
descrever a área física, os recursos humanos e materiais disponibilizados para a realização das
atividades; descrever o processo de trabalho da equipe que atua nas maternidades, incluindo as
ações desenvolvidas com a clientela e as articulações com outros setores e serviços do hospital e
rede básica de saúde; comparar o processo efetivamente realizado com o preconizado pelo próprio
Projeto Floresce uma Vida e pelo Ministério da Saúde; apreender a visão dos profissionais de saúde
envolvidos no Projeto sobre a atenção integral ao RN, a partir dos princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da Atenção Primária à Saúde. O referencial teórico foi o modelo de avaliação de
qualidade proposto por Avedis Donabedian. A coleta de dados foi realizada na Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) do município, em três maternidades vinculadas ao SUS, dois Núcleos de Saúde da
Família e um ambulatório de atendimento especializado. Utilizou-se entrevista semi-estruturada com
os 15 profissionais de saúde envolvidos no Projeto, observação não participante do trabalho
executado pela equipe de enfermagem da SMS nas maternidades e análise documental. Identificouse no documento original, a ausência de dados referentes à estrutura necessária para seu
funcionamento, não constando dados relativos aos recursos humanos, físicos e materiais necessários
para a realização do Projeto. Mediante a análise das entrevistas os dados empíricos foram agrupados
em categorias, emergindo os temas: “Finalidades do Projeto Floresce uma Vida: as concepções e os
avanços”; “Acessibilidade: possibilitando a entrada do RN no serviço básico de saúde”;
“Compreendendo a criança na sua integralidade”; “A continuidade do cuidado para mãe e criança”;
“Coordenação da atenção: compartilhando informações, aprimorando a atenção à mãe e à criança”;
“Ações que permeiam o trabalho no Projeto Floresce uma Vida e os desafios para a qualidade do
cuidado”. A avaliação do processo evidenciou fortalezas, como a freqüente articulação intra e extrahospitalares, o agendamento do RN na puericultura, o encaminhamento para serviços preventivos
quando necessário, a realização de visitas domiciliares diante de situações de riscos e a interação e
comunicação entre os diferentes serviços envolvidos. Porém, observou-se certa fragilidade nas
relações entre algumas unidades de saúde e outros serviços disponibilizados à criança, como falta de
conhecimento do que cada serviço está oferecendo. O desafio atual é revitalizar as articulações entre
os serviços de saúde na perspectiva do cuidado integral à saúde, procurando garantir acesso aos
níveis de atenção à saúde e a efetividade dos princípios como primeiro contato, longitudinalidade,
integralidade e coordenação, em um constante processo reconstrutivo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17102007-113629/
Nº de Classificação: 5212
BEZERRA, Isa Menezes. Assistência de enfermagem ao estomizado intestinal: revisão integrativa
de literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura nacional e internacional sobre a
Assistência de Enfermagem Hospitalar ao Estomizado Intestinal, no período de 2002 a 2006. Para
realização deste estudo foram utilizadas as fases propostas por Ganong (1987): seleção das
hipóteses ou questões para a revisão; estabelecimento de critérios para seleção da amostra;
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apresentação das características da pesquisa primária; analisar os dados; interpretação dos
resultados e apresentação da revisão. Realizou-se a busca on-line dos trabalhos científicos no site
Bireme e no sistema Dedalus (USP). Estabelecemos como critérios de inclusão de trabalhos:
abordagem da assistência de enfermagem ao estomizado intestinal hospitalizado, realizados com
seres humanos, publicados em inglês, espanhol e português e localizados na íntegra até maio de
2007; e como critérios de exclusão trabalhos que abordavam outros tipos de estomas (não
intestinais), os experimentais com animais, trabalhos direcionados à clientela infantil e trabalhos
publicados em outros idiomas que não o inglês, o espanhol ou o português. Obteve-se uma amostra
de 22 trabalhos científicos para análise. Os temas abordados foram categorizados em Cuidados de
Enfermagem com 14 (63,6%) trabalhos científicos; Autocuidado com 4 (18,2%), e Complicações com
4(18,2%). A análise dos temas de pesquisa possibilitou identificar necessidade de pesquisas futuras
abordando aspectos específicos como intervenções de enfermagem e estratégias de ensino, em
todas as etapas do atendimento hospitalar, assim como a organização e dinâmica de atendimento da
equipe de saúde hospitalar. Quanto ao delineamento de pesquisa evidenciou-se a necessidade de
investimentos nos aspectos metodológicos como uma condição para produção de conhecimento
científico que consolida a prática clínica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13112007-160356/
Nº de Classificação: 5213
MONROE, Aline Aparecida. O envolvimento de gestores e equipes de saúde com o controle da
tuberculose em municípios prioritários do Estado de São Paulo (2005). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 177 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O estudo teve como foco a análise do envolvimento de gestores (secretários) municipais e
equipes de saúde da atenção básica com as ações de controle da tuberculose (TB) em nove
municípios prioritários do Estado de São Paulo, a partir da percepção dos coordenadores do
Programa de Controle da TB. Utilizou-se como referencial teórico o modelo proposto pela
Organização Mundial de Saúde (2003) baseado na integração dos componentes estruturais (Macro,
Meso e Micro) do sistema de saúde para a organização da atenção às condições crônicas, dentre
elas a TB. Trata-se de uma pesquisa que utilizou a abordagem qualitativa, cujos dados foram
coletados por meio de entrevista semi-estruturada e analisados através da técnica de análise de
conteúdo-modalidade temática. A codificação dos depoimentos resultou em duas Unidades
Temáticas Centrais: “O controle da Tuberculose na agenda municipal de saúde: uma prioridade
política?” e “A incorporação das ações de controle da TB na Atenção Básica à Saúde”. A primeira
Unidade Temática apontou o desinteresse pelas políticas e estratégias de controle da TB, a
discordância com a prática do Tratamento Supervisionado, a presença de outras prioridades de
saúde com caráter emergencial e o enfoque na implantação e expansão de equipes de saúde da
família pela gestão municipal como elementos que dificultam a valorização da TB na agenda de
saúde e a disponibilização de recursos essenciais para seu controle. Na segunda Unidade Temática
identificou-se que a falta de recursos humanos, a inadequada qualificação dos profissionais e a visão
centralizada e fragmentada da organização das ações de controle da doença no sistema de saúde
representam as principais barreiras para a incorporação da TB no âmbito da atenção básica.
Considera-se que a construção de um sistema municipal de saúde mais responsável e com ampla
participação da atenção básica no efetivo controle da TB exige um padrão de gestão comprometido
com a doença e com as estratégias difundidas para seu controle como o DOTS; a organização de
uma rede de serviços integrada, resolutiva e humanizada e a elaboração/implementação de uma
política de recursos humanos capaz de garantir formação e capacitação contínua das equipes de
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18102007-163759/
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GUZMÁN FACUNDO, Francisco Rafael. Fatores de risco e o significado do consumo de drogas
em adolescentes e jovens marginais de bandos juvenís. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 184 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
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RESUMO: O abuso no consumo de drogas constitui problema social e de saúde pública na maioria
dos países pelas múltiplas conseqüências negativas que provocam sobre o desenvolvimento
emocional e físico das pessoas. Grupos reconhecidos como de maior risco para consumir drogas são
os grupos marginais e, dentro destes, estão os adolescentes e jovens pertencentes aos bandos
juvenis. Os objetivos do presente estudo foram: analisar o efeito dos fatores de risco pessoais (idade,
sexo, problemas de saúde mental, baixo nível educacional, ter trabalho remunerado, anos de
escolaridade) e interpessoais (relação com amigos sob condutas desajustadas e relação inapropriada
com pais) sobre o consumo de drogas lícitas (álcool e tabaco) e ilícitas (maconha, cocaína e
inalantes) e, num segundo momento, desenvolver modelo teórico representativo dos significados do
consumo de droga em adolescentes e jovens marginais de bandos juvenis. Para tal efeito, realizou-se
estudo com metodologia quanti-qualitativa, onde se consideraram 175 sujeitos para o primeiro
objetivo. Estimou-se a amostra para uma regressão linear múltipla com sete variáveis, com potência
de 0,90, nível de significância de 0,05, para variância estimada de 20% e, para o segundo objetivo,
utilizou-se o referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados à luz do Interacionismo
Simbólico, com amostra de 16 sujeitos. Os resultados dos modelos de regressão logística mostraram
efeito significativo dos fatores pessoais sobre o consumo de álcool (c2=30,19; p<0,05), maconha
(c2=47,78; p<0,001), cocaína (c2=55,54; p<0,001) e inalantes (c2= 41,79; p<0,001), os fatores de
risco pessoais que mostraram maior contribuição nos modelos foram: o sexo (ser homem), idade,
problemas de saúde mental e baixo nível educacional; e, os fatores interpessoais: relações com
amigos sob condutas desajustadas e relação inapropriada com pais, mostraram um efeito positivo
sobre o consumo de álcool (c2=11,96; p=0,003), maconha (c2= 22,56; p<0,001), cocaína (c2=12,44;
p=0,002) e inalantes (c2= 14,80; p<0,001). Os fatores de risco pessoais e interpessoais não
mostraram efeitos significativos para o consumo de tabaco. Depois de transcrever as entrevistas dos
16 sujeitos, codificou-se em três etapas: codificação aberta, axial e seletiva. Da análise comparativa
dos dados resultou a categoria central A GLÓRIA DO PRAZER SOBRE AS CONSEQÜÊNCIAS em
relação ao significado do consumo de drogas, e representa as vantagens dos efeitos prazerosos,
emocionais, de bem-estar, relaxamento, desinibição e, conseqüentemente, risos, denotando
sentimentos de felicidade sobre as possíveis conseqüências do consumo de drogas. Esses
resultados possibilitaram a reflexão de que, em um futuro próximo, há a necessidade de elaboração
de programas adequados direcionados à prevenção nesse grupo de jovens marginais.
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BARBOSA, Luciana Rodrigues. Relações entre liderança, motivação e qualidade na assistência
de enfermagem: revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Marcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: Apresenta uma revisão integrativa de literatura para avaliar as contribuições das
pesquisas produzidas pela Enfermagem brasileira sobre as temáticas liderança, motivação e
qualidade da assistência no contexto hospitalar, através da análise de artigos publicados em
periódicos nacionais. Pretende destacar as estratégias de liderança, motivação e qualidade que
podem ser utilizadas pelo enfermeiro, visando à realização, pela equipe, de ações comprometidas
com a assistência de enfermagem. Revisão Integrativa da Literatura é aquela em que conclusões de
estudos anteriormente conduzidos são sumarizadas a fim de que se formulem inferências sobre um
tópico específico. Mostra a pesquisa feita nas bases de dados LILACS e BDENF da Biblioteca Virtual
em Saúde – BVS, utilizando artigos indexados nessas bases, até o ano de 2006. Utiliza para a
integração das categorias os descritores: Enfermagem, Assistência de Enfermagem, Liderança,
Motivação e Qualidade; estudos de natureza descritiva, relacionados com a 'enfermagem' e/ou
'assistência de enfermagem' em um contexto hospitalar. Composta por 31 estudos, cuja análise foi
feita a partir da utilização de um instrumento confeccionado pela própria pesquisadora, submetido a
um pré-teste. Categoriza os dados em três grandes conjuntos (liderança, motivação e qualidade) e
em subcategorias, as quais foram analisadas sob o enfoque da assistência de enfermagem no
contexto hospitalar. Identifica três estudos sobre liderança, três estudos sobre motivação e um estudo
sobre qualidade, o que corresponde a cerca de 20% da amostra. A partir do entendimento das
autoras, somente estes estudos apontam estratégias com potencial para promover a assistência de
enfermagem. Estas (estratégias), por sua vez, requerem ação e empenho por parte da Enfermagem
para que este potencial seja ativado e, assim, provocar as mudanças necessárias à promoção da
assistência e, conseqüentemente, à qualidade de todas as ações que caracterizam o exercício da
profissão.
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Nº de Classificação: 5216
LÓPEZ GARCÍA, Karla Selene. Competência social, dificuldades interpessoais e consumo de
drogas em adolescentes escolares de Monterrey, N. L. México. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 226 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA JUNIOR, Moacyr Lobo da
RESUMO: Estudo descritivo, correlacional, cujos objetivos foram realizar a adaptação transcultural
para México dos instrumentos Teenagee Inventory of Social Skills (TISS) e o Cuestionario de
Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA) e identificar as características
pessoais, familiares e sociais (competência social e dificuldades interpessoais) que podem influenciar
o consumo de drogas em adolescentes escolares de Monterrey, N. L. México. Seguiram-se as etapas
metodológicas para a adaptação transcultural: 1) Tradução, 2) Retro-tradução, 3) Revisão por um
comitê de especialistas 4) Aplicação de uma prova piloto e analise das propriedades psicométricas de
validação e confiabilidade dos instrumentos TISS e CEDIA, numa amostra de 1.221 estudantes de
ensino fundamental. Os resultados encontrados mostraram que o instrumento TISS é uma ferramenta
confiável na avaliação da competência social, obtendo-se valores de consistência interna aceitáveis
ao aplicar-se em adolescentes escolares mexicanos. As Inter-correlações entre as subescalas de
conduta pró-social e anti-social demonstraram ser negativas e estatisticamente significativas, o que
confirma a existência de domínios de condutas diferentes, além de verificar a existência de dois
fatores através da análise fatorial aplicada ao instrumento TISS. Em relação ao Questionário CEDIA,
encontraram-se adequadas propriedades psicométricas, elevada confiabilidade e valores aceitáveis
do coeficiente Alpha de Cronbach para a escala total e cada uma das subescalas de dificuldades
interpessoais (assertividade, relações heterossexuais, falar em público, relações familiares e relações
com amigos), indicaram-se coeficientes de correlação positivos e significativos entre as subescalas; e
se afirmou a natureza multidimensional do questionário CEDIA. Por outro lado, apresentaram-se
diferenças significativas da conduta pró-social e antisocial segundo sexo, idade e escolaridade. Além
de encontrar diferenças das dificuldades interpessoais segundo sexo e idade nos adolescentes. Em
relação ao consumo de drogas legais alguma vez em sua vida, mais do 40,0% consumiu bebidas
alcoólicas, 36,2% consumiu tabaco. Sobre às drogas ilegais, assinalou-se que 2,4% usaram
inalantes, 2,0% experimentaram maconha e 0,8% consumiram cocaína alguma vez em sua vida. Não
se encontraram diferenças de consumo de drogas por sexo. No entanto encontraram-se diferenças
de consumo de tabaco nos adolescentes escolares por idade, escolaridade e ocupação e ou viver ou
não com o pai. Identificou-se que mais do 80,0% apresentava muito baixa dependência de consumo
de tabaco através do questionário FAGESTROM. Em relação ao consumo de álcool, os homens
mostram mais alta proporção de consumo atual, destacando-se diferenças de consumo por idade e
escolaridade. O instrumento AUDIT mostrou que mais do 30,0% apresentava consumo de álcool em
risco, 14,8% dos participantes apresentaram sintomas de dependência e 29,7% manifestavam danos
relacionados ao consumo de álcool. Em relação ao consumo de drogas ilegais não se apresentaram
diferenças nas variáveis do estudo. Observou-se que quanto a maior conduta pró-social menor é o
consumo de drogas nos adolescentes. Encontrou-se relação da conduta anti-social com o consumo
de álcool e drogas ilícitas. As dificuldades interpessoais não apresentaram relação com o consumo
de drogas. As variáveis que têm a probabilidade de predizer o consumo de tabaco, são idade, sexo,
conduta anti-social, dificuldades interpessoais para falar em público e relações heterossexuais.
Referente ao consumo de álcool, as variáveis que predizem o consumo são idade, sexo,
escolaridade, conduta anti-social, dificuldades interpessoais na assertividade, relações
heterossexuais, relações familiares e relações com amigos. Mostrou-se que a conduta anti-social é a
única variável que tem a probabilidade de predizer o consumo de drogas ilícitas nos adolescentes
escolares.
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SPADINI, Luciene Simões. A inserção do enfermeiro no contexto de saúde mental: o trabalho
com grupos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: Na assistência de enfermagem em saúde mental o recurso grupal proporciona uma
modalidade potencialmente terapêutica e eficaz, uma vez que possibilita uma variedade de
relacionamentos entre os seus membros e o coordenador do grupo, trazendo grandes benefícios a
pacientes e a seus familiares. Por essa razão, o trabalho em grupo, é uma habilidade que deve ser
considerada por todo enfermeiro. O atual estudo é de natureza qualitativo-descritiva, exploratório.
Tem como proposta buscar conhecer, dentre os enfermeiros que atuam especificamente na área de
saúde mental, o entendimento que eles têm sobre a temática grupo, bem como se valorizam as
estratégias grupais desenvolvidas nos serviços em que estão inseridos, além de verificar se ocorre e
como ocorre a sua participação nos grupos, nas diferentes modalidades de serviços na área de
saúde mental no município de Ribeirão Preto/SP. Os sujeitos envolvidos foram os enfermeiros dos
diversos serviços de saúde mental desse município. Para a coleta de dados, foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas, guiadas por um roteiro pré-elaborado. Essas foram gravadas e
transcritas na íntegra pelo próprio pesquisador. Na análise e discussão dos dados coletados foi
utilizado os seguintes passos: ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final na
articulação do material teórico e empírico. Foram identificadas cinco categorias: conceito de grupo,
atividade grupal na assistência em saúde mental e psiquiatria, participação dos enfermeiros nos
grupos e formação do enfermeiro em grupos e na área de saúde mental e psiquiatria. Os resultados
apontaram para a necessidade de um investimento maior, durante a formação do enfermeiro, em
relação à temática enfocada, assim como observou-se que não há incentivo das instituições de saúde
para o preparo do profissional e que o sucesso do êxito do trabalho com grupos depende, também,
da motivação do próprio enfermeiro.
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TONANI, Marcela. Risco de câncer e comportamentos preventivos: a persuasão como uma
estratégia de intervenção. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: O câncer configura-se como um problema de saúde pública e seu controle depende
essencialmente de ações nas áreas da promoção da saúde, proteção específica e do diagnóstico
precoce da doença. A efetividade das intervenções designadas para seu controle pode contar com o
auxílio do processo de persuasão empregado. O presente estudo buscou avaliar o grau de risco para
apresentação de câncer contemplando os fatores de risco pertinentes, bem como, avaliar a presença
e as características da persuasão na comunicação para prevenção e detecção precoce de câncer.
Trata-se de um estudo observacional, com caráter transversal, onde foram empregados dois
instrumentos para o alcance dos objetivos; a população abordada foi de um bairro da cidade de
Ribeirão Preto/SP. Constatou-se que os altos riscos foram para os cânceres de cólon/reto, cérvico e
de endométrio; e moderados riscos para estes acrescidos de pulmão e mama. Quanto à persuasão,
observou-se que houve o desencadeamento das informações acerca do câncer, no entanto estas não
conseguiram manter-se efetivas por longos períodos; também não se identificou o reforço dessas
informações. Portanto, diante do risco de câncer e dos comportamentos preventivos levantados,
considera-se que a persuasão é uma estratégia útil para diminuição desses riscos e, de incentivo e
manutenção de comportamentos preventivos; porém, ela deve conter todas as etapas do processo a
fim de que não se perca a oportunidade de gerar comportamentos preventivos ou de detecção
precoce.
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RESUMO: Introdução: o oferecimento do teste anti-HIV para a população em geral é considerado
importante medida de saúde pública. No Brasil esses testes podem ser realizados nos Centros de
Testagem e Aconselhamento (CTA), gratuita e confidencialmente. Os dados coletados nessas
unidades de saúde compõem o Sistema de Informações do CTA (SI-CTA). A vigilância
epidemiológica da infecção pelo HIV a partir dos dados fornecidos por essa rede de serviço é uma
necessidade premente em nosso país porque a caracterização da demanda de portadores
assintomáticos permite conhecer padrões recentes das situações de risco envolvidas na epidemia.
Objetivos: identificar a soroprevalência e os fatores de risco associados à soropositividade ao HIV nos
indivíduos atendidos nos CTA do Brasil Central. Metodologia: estudo multicêntrico de corte
transversal, analítico, com indivíduos que se submeteram ao teste anti-HIV em dez CTA de Goiás e
Distrito Federal e conduzido a partir dos registros da base nacional do SI-CTA do Programa Nacional
de DST/Aids. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e a regressão foi utilizada
para identificar fatores de risco associados à soropositividade ao HIV nessa população. Os resultados
foram apresentados segundo as unidades de análises demográficas: Brasil Central, Goiânia e Distrito
Federal e segundo a condição de retestador. Resultados: foram analisados 16.991 indivíduos
testados nos CTA da região no período de 2003 a 2004. A prevalência global da infecção foi de 1,5%
variando entre os CTA e a razão de sexo (H:M) foi de 3,7:1. Os fatores de risco diferiram segundo as
unidades de análise. Na região a infecção esteve associada aos CTA das capitais, à idade, a ser
parceiro de indivíduo com HIV/Aids ou pertencer ao grupo dos trabalhadores do sexo/HSH/travestis
ou profissionais de saúde ou UDI; ao reteste; a relacionar-se com parceiros de ambos os sexos e a
ter conhecido o CTA através de amigos ou usuários. Em Goiânia e Brasília os fatores que se
mantiveram associados à infecção em ambas as localidades foram: a idade, sendo entre 30 e 39
anos (Brasília) e entre 40 a 49 anos (Goiânia); pertencer ao recorte “trabalhadores do
sexo/HSH/travestis” ou ser parceiro de pessoa com HIV/Aids. Para Brasília, acrescentam-se:
bissexualismo; ser retestador; UDI; ter sido informado do CTA por amigos ou usuários e ter tido DST
no último ano. A escolaridade não esteve associada à infecção, no entanto, em Brasília, ter três anos
de estudos, diminuiu a chance de um resultado positivo. Conclusões: Os resultados deste trabalho
mostraram que há diferenças epidemiológicas entre indivíduos segundo o local de testagem,
evidenciando um processo distinto de difusão geográfica da infecção. Evidenciaram a importância
dos CTA como componentes do sistema de vigilância epidemiológica da infecção pelo HIV enquanto
fontes de notificação dos novos diagnósticos e a necessidade de implementar o SI-CTA como
ferramenta no monitoramento dessa infecção em nosso país.
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de anemia em crianças de 3
a 12 meses de idade, associada às variáveis maternas, neonatais e de aleitamento materno,
atendidas num serviço de saúde de Ribeirão Preto, SP. Neste estudo, que foi um recorte de um
projeto multicêntrico, utilizou-se parte dos dados coletados na UBDS Vila Virginia, em Ribeirão PretoSP, a fim de se atingirem os objetivos propostos. Estudo transversal, observacional, descritivo e
quantitativo, do qual participaram 121 mães e seus respectivos filhos, de 3 a 12 meses de idade,
atendidos no serviço de puericultura da UBDS Vila Virgínia, turno da tarde, no período de 01 de
setembro/2005 a 31 de julho/2006. No seu desenvolvimento, realizaram-se entrevistas com as mães,
para preenchimento do formulário, e também colheu-se amostra de sangue da região do calcâneo da
criança, para dosagem da hemoglobina (Hb). Adotaram-se três critérios internacionais, como
parâmetros de anemia, usando-se para as crianças de 3 a 5 meses de idade completos dois critérios,
de Hb < 10,0 g/dL segundo padrão Brault-Dubuc e Hb< 10,3 g/dL, padrão Saarinen; para as crianças
e 6 a 12 meses de idade incompletos, critério de Hb < 11,0 g/dL, adotado pela OMS. Na análise dos
dados, utilizaram-se distribuição de freqüências, médias, desvios padrões e medianas, teste de
associação e regressão logística. Do total de 69 crianças de 3 a 5 meses de idade completos, a
prevalência de anemia foi de 17,4 e 20,2%, segundo padrões Brault-Dubuc e Saarinen,
respectivamente. Nas crianças de 6 a 12 meses de idade incompletos, a prevalência de anemia foi de
48,0%, segundo critério da OMS. No total de 121 crianças de 3 a 12 meses de idade, a prevalência
de anemia foi de 30,6 e 32,2%, respectivamente, segundo combinação dos três critérios. Não
encontrou-se associação entre anemia e variáveis maternas e formas de morar e viver das famílias;
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porém, com relação às variáveis infantis, encontrou-se forte associação entre anemia e idade da
criança; não se identificou associação entre anemia e sexo, peso ao nascer, idade gestacional e
consumo de ferro medicamentoso. Quanto à anemia e aleitamento não se encontrou associação
estatisticamente significativa entre os diferentes tipos e duração do aleitamento materno. O consumo
de água e chá aumentou 1,8 vez o risco de adquirir anemia mas, o resultado não foi estatisticamente
significativo. O uso de leite de vaca fluido apresentou-se associado à anemia, aumentando em 1,7
vez o risco de adquiri-la.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17102007-161022/
Nº de Classificação: 5221
SALTARELI, Simone. Avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos da dor na fibromialgia.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fatima Aparecida Emm Faleiros
RESUMO: Objetivo: avaliar a percepção da dor na fibromialgia por meio de técnica metodológica
quantitativa e qualitativa. Métodos: 30 clientes foram avaliadas por meio de uma entrevista analisada
através de análise de conteúdo temática e do Instrumento de Descritores de Dor, sendo que para os
dados resultantes foram calculados a média aritmética e o desvio padrão para determinar quais
descritores caracterizam melhor a dor na fibromialgia. Resultados e discussão: a análise de conteúdo
resultou na construção de categorias de análise referentes às percepções de: diagnóstico,
motivações, doença, sentimentos, pensamentos e repercussões na qualidade de vida. Já o
Instrumento de Descritores de Dor revelou que os descritores de maior atribuição na caracterização
da dor foram incômoda, que espalha, latejante, desconfortável e persistente e os de menor atribuição
foram desgraçada, demoníaca, maldita, aterrorizante e assustadora. Os dois instrumentos mostraram
tendência das clientes em perceber e relatar a dor, principalmente relacionada às características
sensorial-discriminativas. Além disso apresentaram dados relativos à importância do papel da família
e do profissional de saúde no manejo da dor.Conclusão: percebeu-se a necessidade de estimular a
percepção e a expressão das clientes com relação à dor, abarcando sua multidimensionalidade e
que, o manejo da dor deve ser realizado levando-se em conta a tríade equipe de saúde – cliente –
família, face à complexidade do fenômeno.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15102007-152806/
Nº de Classificação: 5222
SCARPARO, Ariane Fazzolo. Auditoria de enfermagem: identificando sua concepção e métodos.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: A auditoria tem sido uma ferramenta gerencial utilizada pelos profissionais da saúde, em
especial os enfermeiros, com a finalidade de avaliar a qualidade da assistência de enfermagem e os
custos decorrentes da prestação desta atividade. Embora essas duas vertentes de atuação sejam de
grande importância, os estudos realizados até então demonstram que o foco da auditoria de
enfermagem privilegia a sua dimensão contábil. A revisão da literatura também revela que o tema é
pouco explorado evidenciando que não há clareza acerca de concepção, de método e da finalidade
da auditoria de enfermagem, requerendo investimentos na produção de conhecimentos que possam
sustentar a atuação dos profissionais nesta área. Desse modo, os objetivos desta pesquisa estão
circunscritos a identificar e analisar opiniões de especialistas em auditoria que atuam no contexto da
enfermagem brasileira e, sistematizar tendências de concepção, de método e de finalidade da
auditoria de enfermagem, na atualidade e para os próximos cinco anos. Metodologicamente a
investigação foi estruturada utilizando-se da técnica Delphi que trata de um tipo de avaliação
prospectiva e consensual de tendências, por parte de especialistas no tema investigado. Assim foi
elaborado um instrumento de coleta de opiniões contendo questões de tendências e de prioridades
sobre auditoria de enfermagem. A coleta de dados foi realizada em duas rodadas conforme
recomendado, na primeira etapa os especialistas tiveram acesso ao questionário e suas respostas
foram organizadas e analisadas buscando identificar a convergência entre os participantes. Para a
obtenção de consenso foi estabelecido um percentual mínimo de 70% de concordância; as questões
que não alcançaram esse patamar foram reenviadas aos especialistas para uma segunda rodada de
opiniões. Os resultados revelaram que a concepção atual da auditoria está enfocada na visão contábil
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e financeira tendo em vista a sustentação econômica do hospital e como ato de controladoria visando
identificar pagamentos indevidos referentes à conta hospitalar; no futuro, à essa concepção referida
será associada, a avaliação da qualidade da assistência, com envolvimento em outras áreas que
interferem na assistência. Os métodos e finalidades que obtiveram consenso entre os participantes
para a atualidade e futuro estão intimamente relacionados a concepção de tais períodos. Na
atualidade o método da auditoria de enfermagem foi considerado de forma retrospectiva, do tipo
interna, contemplando as etapas de coleta de dados e análise de contas hospitalares a fim de impor
glosas ou diminuí-las, utilizando dados coletados dos prontuários dos pacientes, registros e manuais
de enfermagem; no futuro, foram associados à esses métodos, a forma concorrente, o tipo externa,
contemplando a análise da estrutura, processo e resultado, considerando visão integrada e ampliada
e a definição de objetivos, coleta de dados acerca dos processos da assistência de enfermagem com
elaboração de relatório técnico. A finalidade da auditoria de enfermagem na atualidade está restrita à
comprovação de pagamento de contas hospitalares, revendo glosas, realizando negociações entre
representantes do hospital e do convênio; no futuro, associado à primeira finalidade, apontar
inadequações da assistência de enfermagem, reformulando suas práticas, indicando processos de
educação em serviço e delineando ações corretivas. Com relação as prioridades a serem
implementadas para a prática futura, foram pontuados a formação específica (especialização) e o
planejamento e execução de forma sistemática pautada no conhecimento científico e técnico da
profissão. Conclui-se que a auditoria de enfermagem cumpre uma finalidade institucional que na
atualidade está pautada em um enfoque empresarial e mercadológico. Há uma tendência de
mudança do enfoque de mercado voltado para o cliente, portanto pautado na qualidade do produto ou
serviço, havendo a adequação das ações nesse sentido.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18102007-152508/
Nº de Classificação: 5223
TEIXEIRA, Thalyta Cardoso Alux. Análise de causa raiz dos erros de medicação em uma unidade
de internação de um hospital universitário. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: O método da análise de causa raiz tem sido utilizado para investigar e analisar erros de
medicação, promover a segurança do paciente e implementar o sistema de forma a garantir a
qualidade na assistência e, por isso, ele foi utilizado neste estudo. Os objetivos do estudo foram
descrever as doses de medicamentos preparadas e administradas diferentemente daquelas
prescritas, em uma clínica médica, de um hospital universitário, utilizando o método da análise de
causa raiz; apresentar a freqüência dos tipos de erros identificados, dos turnos de ocorrência, dos
profissionais e dos medicamentos envolvidos; elaborar um desenho dos fatores causais de cada dose
observada e propor estratégias e recomendações que evitem a recorrência desses erros no sistema
de medicação. Tratou-se de estudo descritivo e que realizou uma análise secundária de dados de um
estudo já existente. No estudo, 74 erros de medicação foram identificados durante o preparo e a
administração de medicamentos pela equipe de enfermagem, sendo que 84,3% foram cometidos por
auxiliares de enfermagem que prepararam ou administraram os medicamentos. Erros de dose
(24,3%), erros de horário (22,9%) e medicamentos não autorizados (13,5%) foram os mais
freqüentes. Dos 70 eventos descritos, a equipe de enfermagem utilizou a requisição da farmácia para
preparar os medicamentos em 81,4% das observações, rotulou os medicamentos inadequados ou
não rotulou em 80%, não consultou a prescrição médica antes da administração em 74,3% dos
eventos, não orientou (41,4%) e não confirmou o paciente pelo nome antes da administração em
22,9% dos eventos. Além desses fatores, outros, como falta de equipamento no setor, medicamento
deixado com o acompanhante para administrar, comunicação inadequada e alteração da prescrição
médica contribuíram para a ocorrência dos erros. Assim, erros de medicação foram identificados, a
análise de causa raiz foi realizada identificando múltiplos fatores que contribuíram para a ocorrência
dos erros e estratégias foram recomendadas para evitar a ocorrência dos erros. Este estudo
contribuiu para a garantia da segurança do paciente, apresentando o método de análise de erros e as
estratégias que podem ser utilizadas pelas instituições para a prevenção dos erros.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17102007-163403/
Nº de Classificação: 5224

154
MORAIS, Eliane Pinheiro de. Envelhecimento no meio rural: condições de vida, saúde e apoio dos
idosos mais velhos de Encruzilhada do Sul-RS. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O envelhecimento populacional é um fenômeno de abrangência mundial, traduzido pela
diminuição progressiva das taxas de fecundidade, mortalidade e aumento da expectativa de vida.
Dentre a população envelhecida (60 anos ou mais), são os idosos mais velhos (80 anos ou mais), a
parcela que mais cresce, e com eles também aumentam as demandas sociais, de saúde e de infraestrutura, para comportar e assegurar a qualidade de vida dessa “elite”. Os idosos que vivem em
áreas rurais, 60% em todo o mundo, devem ter especial atenção, pois as doenças que apresentam
podem ser diferentes, em função das condições do ambiente, da falta de serviços de ajuda e de
saúde disponíveis, e das características socioeconômicas. Trata-se de um estudo transversal que
teve por objetivo descrever e analisar as condições de vida e saúde dos idosos com 80 anos ou mais
residentes no meio rural do município de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul (Brasil). A
população constituiu-se de 137 idosos (87 mulheres e 50 homens), que estão distribuídos em 24
microáreas definidas no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Os dados foram
coletados utilizando-se um instrumento multidimensional, em entrevistas domiciliares, entre março e
maio de 2006, conduzidas pelos Agentes Comunitários de Saúde que atuam no meio rural,
previamente treinados pela pesquisadora. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. A idade média das idosas foi de 84,1 (±3,8), e dos idosos, de
85,3% (±3,5), sendo que 58,3% encontram-se na faixa etária de 80-84 anos; 30,7%, na de 85-89
anos; 9,5%, na de 90-94 e 1,5% têm mais de 95 anos. A maioria, 83,9%, dos idosos define-se como
brancos. Quanto ao estado civil e à escolaridade, existe diferença significativa entre homens e
mulheres, pois, do total da população, 80,0% são idosas e viúvas (p<0,001), e 77,2%, analfabetas
(p=0,013). Do total dos idosos, 94,2% recebem aposentadoria rural. A média dos escores do Mini
Exame do Estado Mental (MEEM), foi de 19,01 (±6,81) nas idosas, de 21,86 (±6,10) nos idosos, e de
17,78 (±5,63) nos analfabetos, mais baixa que dos escolarizados. O comprometimento cognitivo está
presente em 22,5% dos analfabetos e em 14,6% dos escolarizados. A maioria, 91,2%, tem a posse
das propriedades onde vivem. As moradias são de alvenaria em 76,6% dos casos; 89,1% possuem
água encanada; e 74,5% possuem luz elétrica. A maioria (88,3%) dos idosos vive acompanhada.
Houve diferença significativa (p<0,001) entre homens e mulheres quanto às pessoas que os
acompanham, pois 75% das idosas vivem com familiares e 65,6% dos idosos vivem com as esposas.
Quanto à auto-avaliação de saúde, 46,7% consideram-na regular, e 32,8%, boa; e, quando
comparada com de outras pessoas da mesma faixa etária, 47,1% referem boa saúde. A maioria,
78,8%, faz uso de medicações. Do total dos idosos, 63,5% praticam alguma atividade física. Apenas
11,7% fumam, e 76,6% não consomem álcool. A maioria, 94,9%, faz mais de três refeições por dia.
Problemas de audição são referidos por 40,9%, e 70,8% acusam problemas de visão. A maioria não
possui nenhum dente e, destes, 29,2% não usam prótese dentária. O reumatismo é a principal
patologia que interfere na vida diária, sendo a hipertensão arterial a mais relatada. Em 54,8% e em
15,3% os idosos têm as atividades básicas da vida diária e atividades instrumentais preservadas,
respectivamente. O comprometimento das atividades é crescente com o avanço da idade. A procura
por solução de problemas de saúde é prioritariamente dirigida a serviços particulares, em consultórios
médicos. A maioria possui alguém que lhe preste cuidado em caso de doença, sendo as mulheres
cuidadas pelos filhos, e os homens, pelas esposas. O grupo de idosos com comprometimento
cognitivo tem maior possibilidade de apresentar sintomas de depressão clínica. Estudos como este,
servem para dar maior visibilidade à parcela da população que, ao alcançar uma longevidade
expressiva, pode contribuir para a compreensão da singularidade do processo de envelhecimento e
da adequação das políticas públicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17102007-143556/
Nº de Classificação: 5225
WEISSHEIMER, Anne Marie. Tradução, adaptação transcultural e validação para uso no Brasil
do instrumento Prenatal Psychosocial Profile. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 133 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: A atenção qualificada à gestante no período pré-natal deve garantir a identificação
precoce de fatores de risco gestacionais para além dos fatores biológicos. Deve-se valorizar o bem-
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estar psicossocial, pois este pode influenciar situações adversas à gestante. Em 1994, nos Estados
Unidos, enfermeiras desenvolveram um instrumento denominado Prenatal Psychosocial Profile (PPP)
para avaliar o bem-estar psicossocial de gestantes. Esta escala tem 44 itens divididos em quatro
subescalas: estresse, apoio social recebido do companheiro, apoio social recebido de outras pessoas
e auto-estima. O presente estudo teve como objetivos realizar a adaptação transcultural do PPP para
uso no Brasil e testar suas propriedades psicométricas em uma amostra de gestantes de Porto Alegre
(RS). O processo de adaptação seguiu as seguintes etapas: tradução para português; síntese da
primeira versão; avaliação por comitê de especialistas; back translation para idioma original (inglês);
avaliação por comitê de especialistas para verificação de equivalência e validade de conteúdo;
avaliação da back translation pela principal autora do instrumento; pré-teste da versão em português
do PPP (PPP-VP); aplicação do PPP-VP em gestantes brasileiras. Participaram do estudo 241
gestantes que realizaram pré-natal na rede básica de saúde do município de Porto Alegre/RS. A
idade das gestantes variou entre 18 e 42 anos (média=26,4; DP= 6,12); a idade gestacional variou
entre 12 e 41 semanas (média=29; DP=8,41); 89 (36,9%) eram primigestas; o número de consultas
de pré-natal variou entre 1 e 18 (média=5; DP=2,82). Todas as subescalas do PPP-VP são
compostas de 11 itens cada; as subescalas de estresse e de auto-estima têm escore mínimo de 11 e
máximo de 44; ambas subescalas de apoio social têm escore mínimo de 11 e máximo de 66. Os
escores médios e desvios-padrão obtidos foram de 18,84 (DP=5,01) para a subescala de estresse;
53,49 (DP=14,06) para o apoio do companheiro; 50,33 (DP=14,85) para apoio de outras pessoas; e
32,54 (DP=5,07) para a auto-estima. Ao analisar a confiabilidade do PPP-VP, constatou-se que o
mesmo apresenta características de estabilidade; a consistência interna foi verificada através do
coeficiente de alfa de Cronbach, que teve valores de 0,71 para a subescala de estresse; 0,96 para o
apoio do companheiro; 0,96 para o apoio de outras pessoas; e 0,79 para a auto-estima. A validade foi
comprovada através da análise fatorial; a validade de construto confirmou a correlação negativa do
estresse com o apoio social e a auto-estima, e a correlação positiva entre estes dois últimos. Diante
dos resultados, propõe-se que o PPP-VP seja utilizado como ferramenta clínica, como meio para
obter um escore de risco psicossocial que leve a intervenções de enfermagem para reduzir
comportamentos de risco à saúde durante a gestação e suas conseqüências, como prematuridade e
baixo peso, por exemplo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18102007-155003/
Nº de Classificação: 5226
MACIEL, Maria Helena Versiani. A adesão ao tratamento de portadores de
paracoccidioidomicose cutâneo mucosa atendidos em um hospital escola do interior paulista.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Às condições crônicas podem causar alterações físicas, psíquicas e sociais progressivas
requerendo em alguns casos mudanças permanentes no estilo de vida dos indivíduos. A
paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica, que exige tratamento prolongado, cuja maior
prevalência encontra-se na América Latina com diversas áreas endêmicas no Brasil. Este estudo teve
como objetivo caracterizar os clientes portadores de paracoccidioidomicose cutânea mucosa e
identificar os motivos da não adesão ao seguimento clínico terapêutico. Foram consultados 74
prontuários de clientes adultos com diagnóstico de paracoccidioidomicose cutâneo mucosa atendidos
e ou internados em um hospital escola terciário do interior paulista, no período de janeiro de 2000 a
junho de 2006. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do referido hospital. A
maioria dos sujeitos é do sexo masculino (86,5%), com idade médica de 44,5 anos, 67,6% dos casos
foram internados de uma a oito vezes, em 50,0% dos casos a internação se deu em decorrência de
recidivas e 74,3% fizeram uso irregular das medicações e houve o abandono do tratamento por 54%
dos clientes. O enfermeiro enquanto elemento essencial nos serviços de saúde pode propor
estratégias individuais e coletivas para a assistência, visando estimular o cliente a lidar com as
mudanças e consquentemente melhorar os níveis de adesão ao seguimento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19102007-141628/
Nº de Classificação: 5227
BERTOLIN, Daniela Comelis. Modos de enfrentamento de pessoas com insuficiência renal
crônica terminal em tratamento hemodialítico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 141 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Introdução: A Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT) é uma doença crônica nãotransmissível e um problema de saúde pública, constituindo uma das principais causas de morte e
incapacitação no mundo. A condição crônica de saúde é uma situação estressante e fonte de novos
estressores que são enfrentados, de acordo com o significado que têm para os envolvidos. Os modos
de enfrentamento podem amenizar os efeitos do estresse, favorecendo o processo adaptativo.
Objetivos: Analisar os modos de enfrentamento das pessoas com IRCT frente à situação de doença e
ao tratamento por hemodiálise, segundo variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de vida.
Material e método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e populacional, que utiliza análise
quantitativa, desenvolvido no Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto (IUN), onde
foram entrevistados 107 pacientes acometidos por IRCT em tratamento hemodialítico há seis meses
ou mais, adultos (pacientes com 18 anos ou mais), orientados, tendo condições de responder aos
questionários propostos sem prejuízo nas respostas; que concordaram em participar do estudo,
assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Os instrumentos utilizados foram o Inventário
de Estratégias de Enfrentamento de Folkman e Lazarus (1985) e um roteiro de entrevista semiestruturada para caracterização da população elaborado para este estudo. Resultados: A maioria das
pessoas entrevistadas era do sexo masculino, de idade adulta (idade entre 18 e 59 anos), branca,
tinha companheiro (a), morava com a família, tinha escolaridade entre zero e oito anos de estudo, era
aposentada, não trabalhava, tinha atividade de lazer, não praticava atividades físicas e tinha religião.
As principais causas da IRCT foram GNC, diabetes mellitus, causa indeterminada e hipertensão
arterial. Os modos de enfrentamento que obtiveram maiores escores médios foram relacionados aos
fatores reavaliação positiva, resolução de problemas e fuga-esquiva, evidenciando o uso mais
freqüente dos modos de enfrentamento focados no problema. As mulheres apresentaram escores
médios mais elevados para todos os fatores; idosos tiveram escores médios mais elevados nos
fatores confronto, afastamento e fuga-esquiva; pessoas com 12 ou mais anos de estudo
apresentaram escores médios mais elevados que pessoas com menos anos de estudo para os
fatores autocontrole, suporte social, fuga-esquiva, resolução de problemas e reavaliação positiva;
pessoas que referiram trabalhar apresentaram escores médios mais elevados para os fatores
autocontrole, suporte social, resolução de problemas e reavaliação positiva; pessoas que realizaram
transplante obtiveram escores mais elevados nos fatores autocontrole, suporte social, aceitação de
responsabilidades, fuga-esquiva, resolução de problemas e reavaliação positiva; pessoas que não
tinham religião obtiveram os menores escores médios para todos os fatores. Conclusão: a
identificação dos modos de enfrentamento das pessoas, em tratamento hemodialítico, pode facilitar o
planejamento da assistência, favorecendo a adaptação das pessoas aos estressores associados à
IRCT e ao tratamento hemodialítico.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19102007-115608/
Nº de Classificação: 5228
RODRIGUES, Daniela Taysa. Análise da violência doméstica entre as mulheres atendidas em
uma maternidade de baixo risco. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: A violência contra a mulher tem se revelado uma importante questão de saúde pública,
pois além de promover o aumento de morbidade e mortalidade quando relacionada à saúde da
mulher, tem o potencial de provocar conseqüências ainda mais desastrosas, como ocorre na
violência durante a gravidez, comprometendo também a saúde de seus descendentes. O objetivo
deste estudo foi analisar a violência doméstica entre as mulheres que receberam assistência ao parto
em uma maternidade de baixo risco de Ribeirão Preto – SP. Trata-se de um estudo descritivo do tipo
transversal, realizado na Maternidade do Complexo Aeroporto (Mater). A amostra constituiu-se de
547 mulheres que receberam assistência ao parto no período de julho a setembro de 2006. Os dados
foram coletados no puerpério, durante a internação no alojamento conjunto, em local privativo e sem
a presença de acompanhantes, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O
instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário contendo 41 perguntas, elaborado
para ser utilizado em serviços de saúde. Os dados foram processados e analisados no programa
Statistical Package for the Social Science (SPSS, versão 11.5). Na análise, realizou-se distribuição
simples de freqüência, Teste Qui-quadrado (X2) ou Teste Exato de Fisher para verificar a associação
entre as variáveis e Razão de Chance (RC) e intervalo de confiança (IC) de 95% para estimar a
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associação. Observou-se que 58,5% das mulheres entrevistadas sofreram algum tipo de agressão ao
longo da vida pelo parceiro e 19,6% sofreram durante a gestação. Em relação à violência perpetrada
por outras pessoas, notou-se que 52,3% sofreram algum tipo de agressão alguma vez na vida e
15,0% sofreram durante a gestação. A prevalência de mulheres que sofreram violência, alguma vez
na vida, pelo parceiro foi maior entre as que: eram solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas; não
tinham um relacionamento na época ou tinham parceiros, mas não moravam juntos; pertenciam aos
estratos econômicos D e E; engravidaram no mínimo três vezes; tiveram aborto; consumiram bebida
alcoólica pelo menos uma vez por semana antes ou durante a gestação; usaram drogas ilícitas
alguma vez na vida; agrediram fisicamente alguém; referiram medo de alguém próximo; se sentiam
controladas pelo parceiro; viram o companheiro alcoolizado alguma vez durante a gestação e
referiram que o companheiro usava ou usou drogas ilícitas. Além dos fatores de risco acima
relacionados, a violência doméstica pelo parceiro durante o período gestacional também foi maior
entre as mulheres que: consideravam-se negras ou pardas; iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos
e relataram que o companheiro usava bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. Portanto, o
estudo comprovou a alta magnitude da violência doméstica entre as mulheres que receberam
assistência ao parto em uma maternidade de baixo risco em Ribeirão Preto – SP e, dessa forma,
espera-se que os resultados possam contribuir para uma maior visibilidade do problema, enfatizar a
necessidade de se desenvolver uma assistência integral e auxiliar no adequado delineamento das
políticas de saúde que envolvam a saúde da mulher.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13112007-142942/
Nº de Classificação: 5229
FERREIRA, Janise Braga Barros. Avaliação do complexo regulador do sistema público
municipal de serviços de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Este estudo avaliou a repercussão da implantação Complexo Regulador (CR) do Sistema
Público Municipal de Serviços de Saúde para a rede de atenção de Ribeirão Preto–SP. Teve por
aporte teórico a avaliação em saúde e como objetivos específicos: avaliar o alcance do CR, de
acordo com a dimensão cobertura, nos anos de 2004, 2005 e 2006; avaliar o efeito do CR de acordo
com a dimensão efetividade social. Estudo de avaliação normativa e pesquisa avaliativa, sendo
adotada abordagem quanti-qualitativa. O cenário foi o CR, em RP/SP, em seu espaço funcional e
organizacional de operação das ações regulatórias do sistema de atenção, implantado na Secretaria
Municipal da Saúde. As fontes primárias, produzidas junto aos trabalhadores de diferentes categorias
profissionais que atuavam na gestão e no nível operacional do CR, foram coletadas por meio de
entrevista estruturada tendo como eixo temático: implantação do CR, sua função de ferramenta
operacional para atenção básica e a relação entre a intervenção proposta e os resultados
alcançados. As fontes secundárias foram: documentos oficiais existentes sobre o CR, Atas do
Conselho Municipal de Saúde; artigos de jornais locais, Sistema de Informação Ambulatorial e
Hospitalar do DATASUS. Para organização dos indicadores de análise, elaborou-se planilha
específica, com dados relativos aos indicadores de cobertura: Indicador de Consultas Básicas;
Indicador de Consultas Especializadas, Indicador de Internações de Baixa e Média Complexidade;
Indicador de Internações de Alta Complexidade. Na análise dos dados primários, foi realizada a
análise temática, sendo articulada à análise dos indicadores produzidos. O estudo mostrou que: o CR
provocou alterações na acessibilidade organizacional e eqüidade da rede de saúde, tanto na atenção
ambulatorial quanto hospitalar; destacou necessidade de constituição de rede solidária de atenção e
apresentou a potência da estratégia em ser ferramenta profícua de avaliação e de gestão. A
implantação do CR alterou significativamente o processo de trabalho dos sujeitos. A avaliação ainda
apontou que, apesar do pouco tempo de implantação, a estratégia do CR é potencialmente capaz de
colaborar na sustentabilidade do SUS, mas se fazem necessários: investimento, divulgação e
aperfeiçoamento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13112007-161607/
Nº de Classificação: 5230
ESCOBAR GIMENES, Fernanda Raphael. A segurança de pacientes na terapêutica
medicamentosa: análise da redação da prescrição médica nos erros de administração de
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medicamentos em unidades de clínica médica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [112] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Sílvia Helena De Bortoli
RESUMO: Eventos adversos aos medicamentos e erros de medicação são muito comuns na prática
assistencial e podem ocorrer em qualquer etapa do processo da terapia medicamentosa, contribuindo
com a ocorrência de iatrogenias nos pacientes devido ao uso incorreto dos medicamentos ou a sua
omissão. Neste contexto, encontram-se as prescrições médicas que têm papel ímpar na prevenção
do erro, uma vez que prescrições ambíguas, ilegíveis ou incompletas podem contribuir com a
ocorrência destes eventos. Esta investigação teve o propósito de analisar a redação de prescrições
médicas em unidades de clínica médica de cinco hospitais Brasileiros, comparar os dados obtidos
entre os hospitais e propor recomendações para a prevenção de futuros erros de medicação. Tratouse de um estudo descritivo que utilizou de dados secundários obtidos de uma pesquisa multicêntrica
realizada em 2005. A população foi composta por 1.425 medicamentos administrados em
discordância com a prescrição. Deste total, a administração de medicamentos em horário diferente do
prescrito foi o mais freqüente nos cinco hospitais investigados, correspondendo a 76,0%. A análise da
redação da prescrição revelou que 93,6% continham siglas e/ou abreviaturas, 10,7% não
apresentavam dados do paciente, 4,3% omitiram informações sobre o medicamento e 4,2%
apresentavam alterações e/ou suspensão do medicamento. Com a implantação do sistema
computadorizado de prescrições, associada à prática da educação continuada e permanente dos
profissionais envolvidos no sistema de medicação será possível minimizar os danos causados aos
pacientes hospitalizados decorrentes da administração de medicamentos e, consequentemente,
melhorar a qualidade do cuidado prestado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13112007-155334/
Nº de Classificação: 5231
PACE, Mariângela Aparecida. Avaliação clínica e microbiológica da cavidade bucal de pacientes
críticos com entubação orotraqueal de um hospital de emergência. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [119] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: Introdução: Nas últimas décadas tem-se pesquisado a saúde bucal como um importante
atributo no contexto da saúde integral do indivíduo. Diante do exposto estabeleceu-se como objetivos:
Avaliar a condição clínica e microbiológica da cavidade bucal do paciente com entubação orotraqueal
internado em um hospital terciário, em dois momentos (até 48 horas da entubação orotraqueal e em
72 horas após a 1a coleta); caracterizar os pacientes quanto ao gênero, faixa etária, etnia, motivo de
hospitalização, ocorrência de infecção nosocomial, período de hospitalização e óbito; avaliar na saliva
destes pacientes (dentados e edêntulos) a presença de microrganismos epidemiologicamente
importantes (Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Enterococos spp. e Leveduras); descrever o
uso de antimicrobianos e determinar o perfil de sensibilidade das cepas isoladas aos antibióticos.
Material e Método: este estudo prospectivo foi realizado em um período de quatro meses
consecutivos mediante a aprovação do comitê de ética em pesquisa. Utilizou- se na coleta dos dados
recursos referenciados na literatura e específicos a cada objetivo. Após a codificação apropriada de
cada uma das variáveis elaborou-se o banco de dados no Microsoft Excel validado mediante dupla
entrada. Utilizou-se o programa Statical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14.0 para
análise estatística e os testes não paramétricos de McNemar e Wilcoxon, considerando um nível de
significância fixo á = 0,05. Resultados: dos 68 pacientes (66,2%) masculinos, na faixa etária entre 31
a 59 anos, e 39,7% teve como principal motivo de hospitalização doenças do aparelho circulatório.
Evidenciou-se que das 54,4% ocorrências das infecções hospitalares 35,2% eram respiratórias,
seguidas de 27,0% vasculares. A média de hospitalização foi de 27 dias e 48,5% correspondeu à
taxa de mortalidade. Quanto às condições clínicas da cavidade bucal observou-se uma degradação
na saúde gengival, e no índice de higienização bucal, bem como na ocorrência de queilite, entre
outros agravos. Na avaliação da microbiota, o microrganismo de maior freqüência (86,7%) foi o
Staphylococcus spp., E, os antibióticos mais utilizados foram (72,3%) do grupo beta-lactâmico. Outro
aspecto preocupante se reporta as cepas resistentes aos antibióticos cuja freqüência houve um
acréscimo quando comparado os dois momentos de coleta. Conclusão: os resultados deixam
transparecer alguns questionamentos sugestivos para futuras pesquisas e alertam sobre a
necessidade de implementar um protocolo de higienização oral direcionado a pacientes críticos com
entubação orotraqueal.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14112007-134659/
Nº de Classificação: 5232
RODARTE, Milena Domingos de Oliveira. Exposição e reatividade do prematuro ao ruído intenso
durante o cuidado em incubadora. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 204 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Introdução: Os níveis sonoros encontrados nas incubadoras e o ruído adicional gerado
durante a manipulação destas revelam que os recém-nascidos (RN) pré-termo e de alto risco estão
expostos a um ambiente ruidoso, permanecendo longos períodos nesse ambiente, sem a chance de
momentos que possibilitem o repouso auditivo. Objetivos: Avaliar a exposição e a reatividade do
prematuro diante do ruído em incubadora durante o cuidado recebido na unidade neonatal de
cuidados intermediários de um hospital universitário de Ribeirão Preto - SP. Método: Estudo
observacional prospectivo realizado na unidade neonatal de cuidados intermediários de um hospital
universitário de Ribeirão Preto – SP. Participaram da etapa de dimensionamento dos níveis e fontes
de ruído 35 prematuros, sendo que em 20 deles também se analisou as respostas fisiológicas
(freqüência cardíaca e saturação de oxigênio) e comportamentais (atividades reflexas, corporais,
faciais e mudanças de estado de sono e vigília) diante de ruídos intensos. O ruído foi mensurado
utilizando um medidor de níveis de pressão sonora (NPS), dosímetro Quest-400, fixado dentro da
incubadora, por duas horas durante os cuidados prestados ao RN. Diante de Lmax maiores que 65dBA
foram investigadas as fontes de ruído e as respostas fisiológicas e comportamentais do bebê, as
quais foram filmadas por quatro câmeras conectadas a uma placa de vídeo instalada em um
computador. Resultados: O Leq esteve na faixa de 47,6 a 88,7dBA. Todos os RN estavam com Leq
acima do limite de 45dBA recomendado por organizações internacionais e mais da metade estavam
com Leq médios superiores ao limite de 60dBA permitido em incubadora pela norma brasileira. Os Lmin
variaram de 46,9 a 61,6dBA, os Lmax de 49 a 97,2dBA e os Lpeak de 87 a 135,7dBA. As principais
fontes de ruído intenso foram: conversa na unidade e no entorno da incubadora, manuseio do balcão,
vocalizações do RN, abrir e fechar portinholas e movimentação de cadeira na unidade. As diferenças
na freqüência cardíaca e na saturação de oxigênio, nos períodos anterior e posterior ao ruído intenso,
não foram estatisticamente significativas. Diante do ruído intenso, 62,4% dos RN desencadearam o
reflexo cócleo-palpebral e 20% o sobressalto, 42,1% apresentaram manifestações faciais, 55%
atividades corporais e 60% mudanças no padrão de sono e vigília, havendo diferença
estatisticamente significativa entre os períodos analisados. Conclusão: Os níveis sonoros
mensurados foram intensos e decorrentes de fontes diversas: conversação da equipe e familiares,
manifestações do próprio bebê, cuidado direto ao RN, manejo da incubadora e do ambiente externo
no entorno da mesma e na enfermaria da unidade neonatal. Acredita-se que o ruído devido a essas
fontes pode ser minimizado com mudança de atitude dos profissionais. Constata-se que o ruído a que
os bebês estão expostos nas incubadoras durante os cuidados recebidos constitui evento
estressante, pois modifica o estado comportamental do RN e desencadeia nele respostas reflexas,
corporais, manifestações faciais e mudança no estado de sono e vigília diante dos ruídos intensos e
súbitos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14112007-141101/
Nº de Classificação: 5233
DALRI, Rita de Cássia de Marchi Barcellos. Riscos ocupacionais entre trabalhadores de
enfermagem de Unidades de Pronto Atendimento em Uberaba-MG. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: O presente estudo focaliza os Riscos Ocupacionais (RO) do trabalho de enfermagem em
unidades de Pronto Atendimento (PA) e os problemas de saúde apresentados pelos trabalhadores
que ali atuam. O objetivo geral foi caracterizar os riscos ocupacionais existentes neste ambiente de
trabalho. A pesquisa foi descritiva com análise quantitativa dos dados, realizada em duas unidades
de PA da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba – MG, utilizando-se um instrumento do tipo
questionário semi-estruturado. Tornaram-se sujeitos deste estudo 64 trabalhadores entre
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, correspondendo a 55,17% dos trabalhadores de
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enfermagem, que atuam nestes locais. Os resultados demonstraram que a maioria dos sujeitos
(84.4%) é do sexo feminino, com faixa etária entre 20 e 59 anos, casados (46.9%), apresentando a
média de dois filhos. Predominam os auxiliares de enfermagem (70.3%), concursados (78.1%), com
carga horária semanal variando de 44 a 136 horas. Os problemas de saúde mais evidenciados foram
as algias (39.64%); as lesões causadas por materiais perfurocortantes predominaram (47.62%) entre
os acidentes de trabalho ocorridos. Dentre os riscos ocupacionais, os psicossociais foram os mais
manifestados (49.83%). A maioria dos trabalhadores de enfermagem que atuam nesses PA trabalha
em dois ou mais turnos por dia, sendo, no mesmo local, ou em diferentes locais e este fato pode ser
agravante para o surgimento dos problemas de saúde e acidentes de trabalho citados por eles. O
ambiente de trabalho nessas unidades de PA é evidentemente estressante, o que justifica os Riscos
Ocupacionais e as alterações de saúde encontradas. Medidas preventivas devem ser tomadas para
minimizar os problemas encontrados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14112007-151238/
Nº de Classificação: 5234
SOARES, Marilu Correa. A integralidade na saúde da mulher: possibilidades de atenção à mulher
com câncer de colo uterino nos serviços de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Este estudo teve como objetivo geral compreender como os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde – SUS estão organizados, de modo a contemplar a integralidade da assistência à
mulher, quando pensamos os processos de produção de cuidado no controle do câncer de colo
uterino, a partir da experiência das mulheres acometidas por esse agravo, identificando e analisando
o percurso assistencial dessas mulheres, apontando as dificuldades por elas enfrentadas, na
perspectiva da integralidade da atenção. A pesquisa teve como suporte teórico a integralidade da
atenção, em suas distintas apreensões, desde sua compreensão, não só como um princípio do SUS,
mas também como exercício de boas práticas de produção de cuidado e de referência para políticas
governamentais. Estudo de abordagem qualitativa, realizado junto a mulheres com diagnóstico de
câncer de colo uterino, no período de 2003-2005, em um município do sul do Brasil. Os dados foram
coletados de julho a dezembro de 2006, utilizando-se a observação participante da atenção
dispensada às mulheres, nos serviços de saúde, e a entrevista semi-estruturada, para captação do
empírico. Para os procedimentos analíticos, optou-se pela análise temática, seguindo as etapas
sugeridas por Minayo (1998): ordenação, classificação e análise. Foram identificados dois temas: A
procura pela assistência: o acesso ao SUS e a utilização dos serviços de saúde, na busca de atenção
integral e A integralidade da atenção à saúde. Na procura pela assistência, as mulheres apontaram
seu percurso pelo SUS e a utilização dos serviços de saúde, trazendo suas concepções sobre a
organização, o acesso, a assistência recebida e as potencialidades e limites da integralidade, nesse
contexto de cuidado. Na integralidade da atenção, a comunicação e a relação com a equipe de saúde
têm como centralidade a formação do vínculo, a escuta, o diálogo e o acolhimento entre os
trabalhadores de saúde e as mulheres. Conclui-se que, nos serviços de saúde, a integralidade da
atenção à saúde está em construção, na medida em que os trabalhadores de saúde ainda executam
suas atividades pautadas no modelo biomédico e a constituição das mulheres, como sujeitos sociais
é meta ainda a ser conquistada. Considera-se fundamental a reflexão e o investimento maciços na
educação permanente dos trabalhadores de saúde comprometidos com os princípios do SUS, para o
alcance da integralidade nos atos preventivos, curativos, individuais e coletivos, nos diferentes níveis
de atuação e articulados com a participação social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14112007-140211/
Nº de Classificação: 5235
CERIBELLI, Carina. A mediação de leitura como recurso de comunicação com crianças e
adolescentes hospitalizados: subsídios para a humanização do cuidado de enfermagem. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: O Projeto Biblioteca Viva em Hospitais é uma estratégia adotada por diversas instituições
de saúde com o objetivo de levar à criança e ao adolescente hospitalizados a mediação de leitura de
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histórias infanto-juvenis por intermédio de profissionais e voluntários capacitados para tal função. A
leitura terapêutica tem sido amplamente utilizada dentro e fora do hospital, por diversos profissionais,
como os bibliotecários, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, enfermeiros e terapeutas
ocupacionais. O objetivo deste trabalho é apreender em que medida a estratégia da mediação de
histórias infanto-juvenis proposta pelo Projeto Biblioteca Viva em Hospitais pode ser um recurso de
comunicação com a criança e o adolescente hospitalizados. Para tanto, a coleta de dados empíricos
foi realizada mediante a observação de sessões de mediação de leitura e entrevista semi-estruturada
com o mediador e as crianças maiores de sete anos. Procedemos à análise qualitativa dos dados os
quais foram organizados ao redor dos seguintes temas: aprendendo com as histórias; as histórias e
as possibilidades terapêuticas e a comunicação e a contação de histórias. Constatamos que a
mediação de leitura facilita os diálogos e o estabelecimento de relacionamentos durante a
hospitalização, além de contribuir para o aprendizado de quem ouve e de quem conta as histórias. Os
resultados do presente estudo poderão contribuir para a ampliação do processo diagnóstico e
terapêutico incorporando intervenções que valorizem o processo de desenvolvimento de crianças,
adolescentes, familiares e profissionais de saúde e também para a humanização do cuidado em
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13112007-141153/
Nº de Classificação: 5236
RABEH, Soraia Assad Nasbine. Condições de saúde e cuidado domiciliar de indivíduos com
lesão de medula espinhal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 230 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: O estudo observacional e transversal teve por objetivos caracterizar indivíduos adultos que
sofreram lesão de medula espinhal (LME) entre janeiro de 2003 a julho 2006, em hospitais
credenciados pelo SUS no município de Ribeirão Preto (RP), avaliar a sua independência funcional
utilizando a escala medida de independência funcional (MIF), considerando o nível de lesão,
identificar a prevalência de úlcera de pressão (UP) e problemas de funcionamento intestinal, assim
como as condições de cuidado domiciliar e o acesso e utilização de serviços de saúde. Após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, o estudo foi desenvolvido em duas fases. Na primeira foi
feito levantamento de prontuários em 2 hospitais e, na segunda, entrevista com sujeitos e cuidadores
nos domicílios, utilizando instrumentos previamente testados. Os resultados evidenciaram que 28
indivíduos residentes em RP sofreram LME no período e que 19 (67,9%) tiveram UP. Desses, 6 foram
a óbito antes da segunda fase do estudo. Dentre os 22 sobreviventes, 91% eram do sexo masculino e
14 (63,6%) tinham entre 20 a 39 anos. Acidente de trânsito foi a etiologia principal (50%) da LME,
seguida de queda (27,3%). Onze (50%) tiveram lesão cervical, dez (45,5%) lesão torácica e um lesão
lombar. Quinze (68,2%) não tinham ocupação remunerada após a LME e 12 (54,5%) tinham a esposa
como cuidador principal. Indivíduos com lesão cervical apresentaram escores menores na MIF total e
motora, entretanto, a MIF cognitiva atingiu o valor máximo independente do nível de lesão. Dos 22
sujeitos, nenhum apresentou grau de dependência completa, 11 (50%) apresentavam dependência
mínima, 6 (27,3%) dependência máxima e 5 (22,7%) independência moderada ou completa. Os 7
sujeitos com UP tinham maior dependência funcional. Quinze (68,2%) tinham constipação intestinal.
O tempo total de cuidado variou de 4 a 15 horas diárias, com média de 9,63, (d.p. 3,4) para sujeitos
com lesão cervical; 7,8 (d.p. 2,8) para lesão torácica e 4 para lombar. Houve aumento dos escores da
MIF com o aumento do tempo pós-lesão, independente da participação em programa de reabilitação.
O trauma causou maior impacto no domínio motor com diminuição da independência funcional nas
diferentes atividades para os sujeitos com lesão cervical, entretanto, esses apresentaram escores
mais elevados na função controle intestinal do que os indivíduos com lesão torácica. Os resultados
apontam aspectos essenciais para a proposição de programa de reabilitação para essa população no
contexto estudado.
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RUIZ PALOALTO, Ma. Laura. Aposentadoria e as mudanças de vida das pessoas com diabetes
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RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, que teve como objetivo compreender as mudanças de
vida das pessoas aposentadas com diabete tipo 2. Primeiramente se caracteriza a população com
diabetes tipo 2 da Clínica Hospital ISSSTE Celaya - México, onde extraiu-se uma amostra de 56
pacientes do quais 39,28% estão entre 60 e 69 anos de idade, 53,6% pertencem ao sexo feminino,
69,6% são casados, 35,7% são do lar, 41% têm nível básico de estudos, 92,8% vivem com algum
familiar, 28,57% têm entre 1 e 5 anos de diagnóstico, 87,7% comparecem à consulta pelo menos uma
vez ao mês, 60,7% foram em mais de uma ocasião, 39,3% ignoram as causas de hospitalização,
66,1% têm patologia associada, 98,2% fazem tratamento medicamentoso. A seguir se aplica uma
entrevista semi-estruturada com dez pacientes com diabetes tipo 2 e por meio da Análise de
Conteúdo Modalidade Temática, chegou-se a quatro grandes temas: 1) vida dedicada ao trabalho; 2)
insegurança em relação ao diabetes tipo 2; 3) alternativas depois da aposentadoria e 4) plano
terapêutico para o controle do diabete tipo 2. O resultados evidenciaram que grande parte dos
sujeitos tiveram uma vida dedicada ao trabalho, que gerou satisfação e insatisfação. Antes da
aposentadoria relatam que não tiveram tempo para o cuidado com o controle metabólico do diabetes,
priorizaram o trabalho, o cuidado dos filhos e do lar, além de que havia uma dupla jornada de trabalho
que nem sempre era dividida com seus companheiros e filhos; mesmo reconhecendo que o diabetes
tem um componente genético, isto não foi suficiente para que houvesse mudanças no estilo de vida,
e consideram que os aspectos emocionais interferem no controle metabólico do diabetes; identificouse que poucos sujeitos buscaram alternativas para o ocupação do tempo livre na aposentadoria,
como participação em grupos comunitários ou no desenvolvimento de habilidades pessoais; foi
possível apreender que além do tratamento convencional para o controle do diabetes, os sujeitos
incorporam também as práticas não convencionais como o uso de plantas medicinais, como o Nopal,
amplamente difundido e reconhecido na sociedade mexicana; além disso reconhecem que existe
dificuldades para as mudanças no padrão alimentar, concorrendo para isso uma história alimentar
com grandes quantidades de calorias e pela difusão de outras culturas alimentares na atualidade; não
existe, no plano terapêutico, a prática das atividades físicas. Nas considerações finais reconhece-se
que o México tem, no seu Plano Nacional de Saúde, referenciais teóricos mais amplos como o da
atenção primária à saúde e da promoção da saúde, mas ao apresentar uma organização dos serviços
de proteção social e de saúde organizados por Institutos de Seguridade Social. Estes detém
autonomia para a incorporação e adequação da macro política no âmbito local, e que reflete na forma
de atenção à saúde, dispensada para a população usuária. Mesmo incorporando parte da política de
promoção da saúde, por meio da formação dos clubes de diabéticos, ainda não é considerado a
focalização na família e o seu entorno social. Nesse sentido, percebe-se que as pessoas com
diabetes tipo 2, não tem um seguimento regular na assistência, assim como no autogerenciamento do
seu controle metabólico, fato, evidenciado pelo grande número de consultas e internações
hospitalares durante o período de um ano. Também faz parte de nossas reflexões o fato as
dificuldades para a adoção de mudanças no estilo de vida parecem estar relacionadas ao
aparecimento e a confirmação do diabetes tipo 2 na fase adulta, onde os costumes, crenças e valores
já estão incorporados no cotidiano, por isso qualquer mudança parece ser mais penosa para estas
pessoas.
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APPOLINÁRIO, Renata Silveira. Educação profissional: vivência do educando de enfermagem no
cuidado ao doente crítico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CORRÊA, Adriana Katia
RESUMO: A proposta deste estudo é compreender a experiência vivida pelo educando do curso
profissionalizante de enfermagem no aprendizado do cuidado no cenário da terapia intensiva,
refletindo sobre essa formação, tendo em vista as perspectivas atuais para a educação de
trabalhadores para a saúde e a necessidade de construir o atendimento integral, no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS). Fundamenta-se em algumas idéias da abordagem fenomenológica
de pesquisa. Foram realizadas observação das experiências no cenário de aprendizagem e
entrevistas com onze estudantes de uma Escola Profissionalizante em Enfermagem do município de
Ribeirão Preto, SP, que participavam do estágio em terapia intensiva em um hospital público no
período de 31 de julho a 11 de outubro de 2006. A entrevista aberta foi conduzida a partir da questão
norteadora: “Como tem sido para você cuidar de pacientes críticos nesse momento de sua
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formação?”. A compreensão da experiência enfatiza o estágio de caráter essencialmente técnico,
valorizando a realização de procedimentos mediante a inserção do estudante na rotina do setor,
caracterizada pelo modelo biologicista predominante. Apesar disso, em algumas situações, o
educando começa a perceber a pessoa internada para além da doença e da técnica, porém, elas são
pouco consideradas como integrantes do processo ensino-aprendizagem, bem como a sensibilidade
explicitada pelo educando pouco valorizada como dimensão essencial para a construção do
compromisso ético-social. Do mesmo modo que o cuidar cotidiano é limitado no sentido de considerar
a integralidade da pessoa gravemente doente, o processo ensino aprendizagem não contempla a
integralidade do sujeito aprendiz que pensa, sente e age de maneira singular e inserido em um
contexto social. Assim, se faz necessário rever o processo formativo, incorporando conhecimentos,
habilidades e atitudes voltados à compreensão do cuidado do doente crítico no contexto de saúde
atual, do mundo subjetivo e social incluindo familiares e nas questões existenciais como o
cerceamento de liberdade e a possibilidade do morrer. Para tal, torna-se fundamental transcender ao
treinamento técnico e construir prática educativa, condizente com a formação humanizada para o
cuidado de enfermagem.
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ALMEIDA, Luciana Pavanelli Von Gal de. Política de recursos humanos em saúde: análise de
documentos do Ministério da Saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: A reforma do setor saúde no Brasil levou à criação do Sistema Único de Saúde que
contemplou a saúde como um direito social. Dessa forma, na atualidade, a saúde é tratada como um
bem universal a ser provido para todos os cidadãos, implicando no princípio da equidade, em que
cada cidadão tem direito a ações e serviços requeridos para manutenção e recuperação de sua
saúde. Esse ideário tem forte implicação com os recursos humanos em saúde, em termos de
definições políticas e técnicas relacionadas à gestão do trabalho e à formação profissional. A
construção de uma política de recursos humanos, na perspectiva do gestor do sistema de saúde leva
em conta a noção de política de governo como processo de escolhas públicas direcionado à razão
pública e ao interesse público. Em especial, a política nacional de recursos humanos em saúde tem
forte relação com o processo de construção do Sistema Único de Saúde. A capacidade institucional
dos sistemas de saúde em gestão de recursos humanos tem sido insuficiente para assegurar as
condições institucionais para que o desempenho humano contribua com eficácia, qualidade e
produtividade para o alcance dos objetivos dos serviços de saúde e das reformas setoriais. Esse
estudo tem como objetivo identificar no marco das Conferências Nacionais de Saúde e de Recursos
Humanos em Saúde, no período de 1986 a 2005, as políticas públicas que direcionam a gestão do
trabalho dos profissionais de saúde, no Brasil. Trata-se de pesquisa documental com análise
categorial de dados históricos oficiais do Ministério da Saúde. Os dados foram coletados através do
site oficial do Ministério da Saúde e da biblioteca da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. O
material foi submetido à técnica da análise de conteúdo conforme os pressupostos de Laurence
Bardin. A análise dos dados revelaram duas categorias de grande importância uma referente A
formação e capacitação de recursos humanos em saúde que revelou quatro sub-categorias: os
marcos legais da formação em saúde; a dimensão curricular na formação em saúde; a perspectiva
das metodologias de ensino-aprendizagem; capacitação de recursos humanos em saúde. A outra
categoria denominada Gestão do trabalho em saúde configurou duas sub-categorias: a regulação do
trabalho em saúde e a precarização do trabalho no SUS. Os excertos dos documentos revelam que
no final da década de 90 algumas recomendações começam a expressar com mais nitidez a
preocupação com as políticas de recursos humanos tendo em vista as pressões sociais para
assegurar as políticas de saúde no país. A temática de recursos humanos em saúde na atualidade
tem repercussão nacional e internacional mediante a crise de valorização instalada ao longo das duas
últimas décadas, o que culminou com o posicionamento político da Organização Mundial de Saúde,
ao decretar em 2006, o Decênio de Recursos Humanos em Saúde, com o objetivo de valorizar os
profissionais da área tendo como objetivo a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13112007-162850/
Nº de Classificação: 5240

164
FERREIRA, Adriano Menis. Avaliação da segurança microbiológica das luvas de látex para
procedimentos em uma unidade de terapia intensiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: Introdução: a utilização de luvas de látex para procedimentos é essencial nas atividades
que envolvem risco biológico no cuidado à saúde, no entanto ainda é controversa a segurança
microbiológica das luvas de procedimento, considerando sua exposição ambiental. Objetivos:
quantificar as Unidades Formadoras de Colônias (UFC) das luvas de látex para procedimentos em
momentos distintos (início, meio e fim das caixas) na situação real e controle de enluvamento; avaliar
a contaminação das luvas conforme o tempo de exposição ambiental das caixas; isolar o
microrganismo mais freqüente e determinar o perfil de sensibilidade aos antibióticos. Material e
Método: trata-se de um estudo comparativo e prospectivo realizado em uma unidade de terapia
intensiva de um hospital-escola. Após aprovação do comitê de ética em pesquisa, procedeu-se à
coleta das amostras microbiológicas das luvas de látex por meio da digito-pressão em placas de
Petri, preparadas com meio de cultura Mueller Hinton (MH). Esse procedimento foi realizado em 31
caixas de luvas de látex para procedimentos em diferentes momentos (início, meio e fim das caixas) e
em situação real de enluvamento e controle. O Etest® foi utilizado na determinação do perfil de
sensibilidade aos antibióticos (Ciprofloxacina®, Oxacilina®, Cefepime®, Gentamicina®, Amicacina® e
Vancomicina®). Os dados foram submetidos a análise estatística por meio do Teste de Cochran e
Spearman, considerando nível de significância de á=0,05. Para comparação do número de UFC,
realizou-se análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas. Resultados: totalizaram-se 372
placas de Petri, das quais 186 foram obtidas na situação real de enluvamento e 186 no controle. A
média de UFC foi de 4,7, na situação controle, e de 6,2 na situação real de enluvamento, não
demonstrando diferenças estatisticamente significantes (p=0,601). Em relação à avaliação dos pares
de luvas no início, meio e fim da caixa na situação real de enluvamento e controle, não foram
evidenciadas diferenças significantes no crescimento microbiano (UFC). Na associação entre o tempo
de abertura ao término da caixa de luvas e o número de UFC, tanto na situação real de enluvamento
quanto no controle, não houve correlação (p=0,63). Quanto aos microrganismos, a bactéria
Staphylococcus spp. foi a mais freqüente. Com relação ao perfil de sensibilidade, 13 cepas (24,8%)
apresentaram resistência a pelo menos 2 antibióticos; destas, 3 (5,5%) tiveram resistência a
vancomicina. Conclusão: os resultados corroboraram a hipótese inicial da pesquisa quanto à
segurança microbiológica das luvas de látex para procedimentos considerando os baixos valores de
UFC.
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender as experiências do cuidador familiar de
crianças na primeira infância, relativas ao cuidado à saúde bucal, e identificar em seu cotidiano os
elementos que interferem nesse cuidado. O quadro teórico da vulnerabilidade foi escolhido para
qualificar o cuidado em saúde. O substrato empírico consistiu em doze entrevistas gravadas com
cuidadores familiares de crianças menores de seis anos, moradoras do Distrito de Saúde Leste no
município de Ribeirão Preto-SP. Complementar à entrevista utilizaram-se a estratégia de observação
e a pesquisa aos prontuários das crianças. A partir da abordagem qualitativa, apoiada na perspectiva
hermenêutica, o material empírico foi interpretado e discutido. Identificaram-se cinco categorias
empíricas: quem são os cuidadores, as crianças e suas famílias; os significados do cuidado à saúde
bucal; as interações no cuidado à saúde bucal da criança; em busca das causas e da prevenção do
adoecimento bucal e a realidade dos serviços de saúde e da odontologia. A análise permitiu
apreender a vulnerabilidade da criança ao adoecimento bucal por meio da identificação de outros
elementos, que não biológicos, presentes no cotidiano dos cuidadores familiares que potencializam
sua vulnerabilidade ou protegem-na do adoecer, de acordo com a dinamicidade e a complexidade
com que interagem. As experiências dos cuidadores trouxeram contribuições para a revisão das
estratégias de prevenção e de promoção à saúde bucal, até então, voltadas para o enfoque do risco e
responsabilização individual, fornecendo elementos para auxiliar os serviços de saúde a
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reorganizarem o cuidado à saúde bucal de crianças na primeira infância. Se de fato se deseja
contribuir para a atenção integral à saúde da criança, deve-se, em conjunto com as demais áreas do
conhecimento e prática, voltar para outras dimensões da existência humana. Mostra-se
imprescindível o reconhecimento do Outro na sua singularidade, respeitando suas vivências e
sentimentos e buscando, por meio de escolhas compartilhadas e responsáveis, o verdadeiro encontro
que é o sentido essencial do cuidado.
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ROSSINI, Fernanda de Paula. A influência do perfil demográfico e epidemiológico das
internações de urgência na gestão hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: As temáticas da qualidade, avaliação e gestão hospitalar, na atualidade, têm pautado as
transições demográficas e epidemiológicas como elementos fundamentais de análise organizacional
tendo em vista reorientar a gestão da qualidade hospitalar. Tal perspectiva é importante para os
gestores que devem buscar desenvolver uma visão que inclua em suas análises administrativas as
características da clientela atendida, uma vez que trazem implicações para a gestão do espaço físico,
dos recursos materiais, equipamentos médicos, dos recursos humanos, entre outros. Desse modo,
nosso estudo tem como objetivo caracterizar o perfil demográfico e epidemiológico das internações e
identificar os eventos adversos relativos a infecção hospitalar segundo as topografias do trato
urinário, do aparelho respiratório e da corrente sangüínea, na especialidade de clínica médica de um
hospital de urgência e emergência de alta complexidade. Trata-se de estudo exploratório,
retrospectivo com foco em análise de dados secundários, do tipo individual, o que possibilitou realizar
associações das características das internações estudadas. A população de estudo constituiu-se de
todas as internações de pacientes adultos, na especialidade de clínica médica no período de 1999 a
2005. As variáveis de interesse para o estudo foram as variáveis demográficas, as epidemiológicas e
as relativas a eventos adversos de infecção hospitalar. Os dados foram coletados do Sistema de
Informação Gerencial Hospitalar – SIGH e dos arquivos da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar – CCIH. Os resultados revelaram que com a implantação da Central Única de Regulação
Médica houve uma reorganização do atendimento no hospital de estudo, priorizando-se o acesso a
pacientes que demandam atenção de nível terciário, assim ocorreu diminuição de 32,6% das
internações do ano de 1999 para 2000. Os dados demográficos revelaram que as internações de 60
anos ou mais, nos anos de 1999-2003, obtiveram percentual superior a 40%. Em relação ao estado
civil o maior percentual por ano foi da categoria casados com variação no período de 33,2% a 46,8%,
houve predomínio da raça branca com média de 76,5% e o grau de instrução preponderante foi o 1º
grau com média de 76,4%. Quanto aos dados epidemiológicos, as doenças do aparelho circulatório
participaram do quantitativo de internações com o maior percentual, com uma média de 26,1%,
seguida das doenças do aparelho respiratório com média de 12,2% e doenças infecciosas e
parasitárias com 11,9%. Nota-se no decorrer dos anos aumento no percentual de pacientes com
diagnósticos de neoplasias, doenças do sangue, dos órgãos hematopoéticos e transtornos
imunitários e, dos casos de lesões, envenenamento e outras causas externas. Cabe destacar que a
maioria, média de 77,6% das internações no período retratam co-morbidades com associação de 2 a
7 diagnósticos médicos. Em relação ao evento adverso infecção hospitalar a pneumonia mantêm
padrão em elevação atingindo 57,1% em 2002, sendo a ocorrência mais freqüente das infecções ao
longo do período. As infecções da corrente sangüínea nos dois últimos anos apresentam elevação
significativa de 8,3% em 2003 para 36,4 em 2005 e as infecções urinárias demonstram uma trajetória
de alternância de ocorrências, atingindo o patamar máximo de 41,6% em 2003 declinando para
18,2% em 2005. Acreditamos que o estudo do perfil demográfico de uma clientela internada, também
contribui para o delineamento de planos de ações de saúde e de enfermagem, cabendo destacar que
as co-morbidades, a faixa etária de 60 anos ou mais, o rebaixamento do grau de instrução implicam
em um maior número de fatores de risco à saúde exigindo direcionalidade na atuação dos gestores e
profissionais de saúde. A análise dos resultados conforma o contexto de atuação do enfermeiro no
que refere a gerência de cuidados à pacientes de alta complexidade, cabendo destacar o foco
prioritário da gerência clínica, inicialmente no que concerne à dimensão biológica uma vez que as
situações de urgência colocam em risco a vida do paciente, para então, ir ampliando a fim de acolher
as necessidades integrais da pessoa hospitalizada.
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JORDÁN JINEZ, Ma. Lourdes. Intervenção preventiva do uso de drogas entre estudantes de
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Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 110 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: A adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento muito rápido em todos os
aspectos, físicos, emocionais e sociais, de busca de identidade e de independência, respeito aos
pais, da busca a aceitação dos pares e ampliação do âmbito social, fatos que podem estar gerando
conflitos psicológicos e condutas de risco. O objetivo do estudo foi avaliar a efetividade da
intervenção para fortalecer os fatores de proteção entre os estudantes de ensino médio de
Comonfort, Guanajuato, México. O desenho metodológico foi do tipo transversal e quaseexperimental, sendo que o estudo foi realizado em duas etapas. Na primeira, identificaram-se os
fatores de risco e proteção e a freqüência do consumo de drogas lícitas e ilícitas por meio do
questionário Drug User Screening Inventory (DUSI) para adolescentes, em uma versão em espanhol.
E na segunda etapa, foram estruturados dois grupos: um experimental e outro controle; no primeiro
se implementou uma estratégia de intervenção preventiva para o fortalecimento dos fatores de
proteção. Nesse sentido foram realizadas duas mensurações, na pré e pós-intervenção. A amostra foi
composta por 695(43%) estudantes do primeiro ao terceiro ano, sendo 325(52,8%) do sexo feminino
e 290(47,2%) do masculino, com média de idade de 13,03 anos (,99 Dp). No que refere ao uso de
drogas, 20,3% dos adolescentes já usaram álcool e tabaco. Os fatores de risco identificados na
amostra foram: pertencer o sexo masculino, ter idade maior de 13 anos, estar na segunda ou terceira
série, viver com familiares, ter um relacionamento ruim e apresentar curiosidade, conflitos familiares,
influência dos amigos, prazer que as drogas produzem e por solidariedade. Os fatores de proteção
presentes nos estudantes: são falta de oportunidade, medo de sentir os efeitos da droga, medo de
tornar-se dependente, medo de morrer por overdose, falta de oportunidade e medo de decepcionar a
alguém no caso de ser descoberto. A média da densidade global absoluta foi de 23,1 (Dp 14,1) maior
entre os adolescentes que usam drogas quando comparados com os que não usam drogas que foi de
13,6 (Dp 11,2). Todas as áreas têm maior escore da densidade absoluta entre os adolescentes que
usam drogas (p<,01). Ainda, as áreas com densidade absoluta com maiores fatores de risco, foram
as áreas de padrão de conduta, estado emocional e competência social. Na segunda etapa as áreas
que apresentaram diminuição nos escores dentro do grupo experimental foram: o padrão de conduta,
o estado emocional, a competência social, sistema familiar, situação acadêmica e relação com pares
(p<,05). Na comparação dos escores pré e pós entre grupos, observa-se uma diminuição dos fatores
de risco no grupo experimental nas áreas de situação acadêmica e relação com pares (p<,05).

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19122007-153527/
Nº de Classificação: 5244
OLIVEIRA, Janaina Mayer de. Avaliação do efeito do tipo de parto sobre a força muscular do
assoalho pélvico de primíparas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: A força dos músculos do assoalho pélvico e as estruturas de sustentação dos órgãos
pélvicos são afetadas por vários acontecimentos durante toda a vida da mulher. A gravidez e o parto
são situações que influenciam a anatomia e fisiologia materna causando efeito sobre o assoalho
pélvico e suas estruturas. A literatura que trata da avaliação da função da musculatura do assoalho
pélvico no ciclo gravídico-puerperal é escassa. Este trabalho teve como finalidade analisar o efeito do
tipo de parto sobre a força muscular do assoalho pélvico de primíparas com os seguintes objetivos
específicos: identificar a presença de alterações na força muscular do assoalho pélvico após o parto;
verificar a existência de correlação entre alterações na força muscular do assoalho pélvico após o
parto de acordo com o tipo de parto; identificar a presença de fatores que contribuem para a
diminuição da força muscular do assoalho pélvico pós-parto correlacionando-os com o tipo de parto.
Metodologia: Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, em que participaram 43 mulheres
primíparas, em sua maioria jovens com menos de 25 anos de idade, as quais foram avaliadas por
meio da perineometria em dois momentos distintos: antes do parto (a partir da 32ª semana
gestacional) e, entre 45 e 75 dias após o parto. Foram utilizados formulários de avaliação como
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instrumentos de coleta de dados os quais foram complementados com dados de prontuários.
Resultados: houve redução da força do assoalho pélvico após o parto, independentemente do tipo de
parto. Após o parto vaginal a força muscular do assoalho pélvico diminuiu significativamente (p<0,01)
e apesar de ter ocorrido redução desta força também após o parto cesárea, esta não se mostrou
estatisticamente significante (p=0,94). Verificou-se uma diferença estatisticamente significante
(p=0,01) entre os tipos de parto com relação à diminuição dos valores da mediana da força muscular
do assoalho pélvico após o parto. As variáveis: cor branca, presença de doença respiratória,
obstipação intestinal e retorno à atividade sexual contribuíram para a diminuição da força muscular do
assoalho pélvico das primíparas após o parto vaginal. E o peso do recém-nascido teve associação
estatisticamente significativa (r=0,42; p=0,04) com a diminuição da força muscular do assoalho
pélvico após o parto vaginal. Conclusões: O efeito do parto vaginal sobre a musculatura do assoalho
pélvico apontou uma redução significante na sua força. Fatores como cor branca, presença de
doença respiratória, obstipação intestinal, retorno à atividade sexual e peso do recém-nascido
contribuíram para a diminuição da força muscular do assoalho pélvico das primíparas após o parto
vaginal. Embora tenha ocorrido uma diminuição da força do assoalho pélvico após a cesárea esta
não foi estatisticamente significativa.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18122007-142128/
Nº de Classificação: 5245
DÍAZ OVIEDO, Aracely. A pessoa com diabetes: do enfoque terapêutico ao existencial. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEMER, Magali Roseira
RESUMO: O presente estudo busca lançar luz ao significado de ser uma pessoa diabética sob a ótica
de quem vivencia essa situação. Para tanto, dirigiu-se para as experiências vividas por essas
pessoas, em seu conviver com a doença. Fundamentada no referencial teórico-metodológico da
investigação fenomenológica, a pesquisa direcionou-se para essas pessoas, entrevistando-as e
obtendo depoimentos à uma pergunta norteadora: “O que é isto, ser uma pessoa diabética? Descreva
para mim.” Na busca pela subjetividade do existir dessas pessoas, o estudo propôs, assim, a um
deslocamento de análise da diabetes sob a ótica de um fato para a de um fenômeno. A coleta de
dados ocorreu na cidade de San Luis Potosí, no México,no Instituto Mexicano de Seguro Social
“Francisco Padrón Poyuo”, envolvendo pacientes que participavam de um grupo de apoio. A análise
dos depoimentos foi realizada conforme o preconizado pelos fundamentos da fenomenologia,
possibilitando a construção de categorias temáticas que apontaram para a essência do significado do
conviver com a doença. Os resultados abrem perspectivas para transformações em várias esferas de
assistência a essas pessoas, o que inclui o resgate da subjetividade, o repensar a formação dos
profissionais de saúde e posturas mais efetivas de acolhimento e construção de políticas de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18122007-155625/
Nº de Classificação: 5246
CARMO, Lilian Sheila de Melo Pereira do. O uso de suplemento a base de ferro e os níveis de
hemoglobina identificados durante o período gravídico-puerperal. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Flávia Azevedo
RESUMO: O uso de suplemento a base de ferro é fundamental para profilaxia e tratamento da
anemia ferropriva, agravo freqüente em gestantes que vivem em paises em desenvolvimento, e que
se não for tratada, pode ter conseqüências tanto para mulher quanto para o feto. Entretanto, muitas
mulheres não aderem a terapêutica. O objetivo deste estudo foi identificar a utilização de suplemento
à base de ferro no ciclo grávido-puerperal, em um grupo de mulheres.Trata-se de um estudo
descritivo com abordagem quantiqualitativa realizado em uma Unidade Básica e Distrital de Saúde
(UBDS) de Ribeirão Preto, e que teve como sujeitos um grupo de mulheres, usuárias de um serviço
de saúde, que compareceram a UBDS para consulta de puericultura. A coleta foi realizada através de
entrevista, coleta de sangue para dosagem de hemoglobina e consulta aos prontuários. A idade das
mulheres variou entre 19 a 24 anos, sendo que destas 36,3% apresentaram ensino fundamental
incompleto e 75% referiu não trabalhar. Quanto a realização de pré-natal, 75% realizou em Centro ou
Posto de Saúde tendo como média de consultas durante a gestação oito. Durante a gestação e o
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puerpério o valor médio de hemoglobina encontrado nas entrevistadas foi de 12,1 g/dl e 12 g/dl,
respectivamente. Quanto ao uso de suplemento a base de ferro na gestação e puerpério, 81,8%
referiu ter usado durante a gestação e 66,9% no puerpério. Assim, conseguimos identificar que a
maioria das gestantes fez uso do suplemento durante a gestação e puerpério e que apresentaram
hemoglobina maior que 11 g/dl, ou seja, não apresentavam anemia. Os dados qualitativos revelam
que as mulheres desconhecem a importância do uso do suplemento neste período, sendo mais
evidente a preocupação com a saúde do feto.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18122007-153621/
Nº de Classificação: 5247
CORTAZA RAMÍREZ, Leticia. "Sou eu , mas não sou eu": as interações de mulheres mexicanas
com o álcool. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 153 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUÍS, Margarita Antonia
RESUMO: O consumo de álcool na mulher é uma problemática cada dia maior devido ao aumento
nos padrões de consumo e na idade precoce em que se da o início do consumo de bebidas
alcoólicas. O processo de adição é complexo e afeta a mulheres de todas as classes sociais, estas
mulheres vistas em uma perspectiva externa não parecem ter muitas coisas em comum, mas
compartilham o consumo de álcool de maneira impulsiva. Daí surge a finalidade deste estudo que foi
compreender em que momento o álcool começou a fazer parte da vida da mulher que o consome e
que significado atribui para o seu consumo. Diante da natureza do problema, este foi abordado
segundo a metodologia qualitativa, tendo como referencial metodológico o estudo de caso, sob a
perspectiva teórica de alguns dos pressupostos do Interacionismo Simbólico. Participaram deste
estudo 10 mulheres que reconheceram consumir ou ter consumido bebidas alcoólicas. A história oral
temática foi a técnica utilizada para a coleta de informação. As entrevistas gravadas foram transcritas,
codificadas e categorizadas tomando como referência a análise de conteúdo. A análise de dados
obteve como categorias centrais: O mundo das mulheres e sua interação com os objetos que as
conformam e Encadeando ações em direção ao consumo de álcool. A partir das interações se
evidenciou que a perspectiva da maioria das mulheres sobre o seu mundo foi uma visão continua de
eventos de maus-tratos e objetos (pai, mãe e marido) agressores, atribuindo significados às situações
vivenciadas como: dor e sentimentos associados, como ódio, raiva, revolta e humilhação. O
relacionamento conjugal da maioria foi com pessoas que consumiam álcool, as quais influenciaram
seu comportamento aumentando seu consumo de bebidas alcoólicas. As relações sexuais foram
complexas, pois a maioria sofreu abusos sexuais, dessa forma quando se encontravam em uma
situação de intimidade com um homem reviviam a situação do abuso, o que impedia ou dificultava o
encontro. No tocante aos filhos a agressividade mãe – filho colocou-as numa situação de dor quando
recordavam suas agressões, reproduzindo o esquema aprendido em sua infância. Na interação
consigo mesma emergem sentimentos de desvalorização pessoal ante os outros em decorrência da
vida levada tanto na infância como na idade adulta, percebendo que seu status dentro da sociedade
era diminuído. O consumo de álcool deu-se em geral estimulado pelos grupos de referência como: a
família, os amigos, seu parceiro e colegas de trabalho. Compartilhando os significados e as
perspectivas auferidas através do álcool, o consumo formava parte da cultura de todos os seus
grupos de referência. Percebeu-se que o álcool permitia a expressão do seu “eu”, aquele que elas
queriam de fato ser; gostavam dele por que as fazia sentir-se bem, razão da continuidade do
consumo, que ocorria em níveis cada vez mais elevados. Observou-se que o “eu” dessas mulheres
se encontrava reprimido pelas suas vivencias no decorrer do seu desenvolvimento, consolidando um
Self que era mais “mim” do que “eu”, era fruto do contexto e que somente através do álcool esse “eu”
podia expressar-se. Nesse momento descobriam que “sou eu, mas não sou eu” quando ingeriam
álcool. Verificou-se que somente quando entram em um processo reflexivo do que havia sido a sua
vida com o álcool são capazes de redirigir sua ação e pensar em alternativas de reabilitação, como a
possibilidade de ser outra e deixar aflorar as potencialidades do seu “eu” sem a necessidade do
álcool. A reflexão permite que descubram a possibilidade de serem elas próprias sem o álcool,
enfrentando uma luta consigo mesmas nesse processo, pois a maioria das pessoas significativas que
as rodeiam continua consumindo álcool.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19122007-152429/
Nº de Classificação: 5248
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FERREIRA, Cintia Bragheto. Sentidos construídos para o relacionamento conjugal na vivência
do câncer de mama feminino. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2007. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: A lacuna existente na compreensão das repercussões do câncer de mama feminino para
casais que vivenciaram esse processo motivou a realização deste estudo, que objetivou compreender
os sentidos para o câncer de mama feminino entre casais que permaneceram unidos na vivência
dessa enfermidade, por meio do referencial teórico do construcionismo social. Os dados foram
coletados numa amostra de sete casais entrevistados separadamente, em entrevistas semiestruturadas com a utilização do diário de campo. A partir disso, foram identificadas três grandes
temáticas referentes aos sentidos do câncer e da conjugalidade. Os sentidos do câncer foram
agrupados no item vivência da doença, que contém os temas: confirmação da doença e fase do
tratamento, esta subdividida nos seguintes sub-temas: a) ficando mais em casa; b) conversando
omitindo a doença; c) transportando as esposas; d) cuidado fornecido por outras mulheres; e)
realização do serviço doméstico: terceirizado; f) sexualidade: afastamento. E os sentidos da
conjugalidade foram agrupados na temática ser marido e ser esposa. Essas temáticas emergiram dos
discursos dos entrevistados ancorados na história do câncer e na moral do modelo de conjugalidade
tradicional. O câncer foi associado a uma doença com sentidos de provação e morte, que despertou
nos participantes sentimentos de revolta e ansiedade e a relação com Deus. Além disso, o
compromisso assumido no casamento e a não revelação dos sentimentos mais íntimos
experimentados por eles em relação ao câncer de mama, possibilitou a manutenção do laço conjugal
em meio à experiência dolorosa da doença. Diante disso, sugere-se a relevância da assistência
interdisciplinar com o intuito de desconstruir a negatividade associada ao câncer, bem como a
reflexão sobre a relevância do discurso religioso como ferramenta do cuidado assistencial a essa
população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18122007-154859/
Nº de Classificação: 5249
EVANGELISTA, Renata Alessandra. Avaliação da qualidade de vida das mulheres que
apresentam cefaléia. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2007. 135 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima Aparecida Emm Faleiros
RESUMO: Nas últimas décadas, as doenças crônicas têm desempenhado um importante papel na
morbimortalidade da população mundial atingindo não só a população idosa, mas também jovens em
idade produtiva e principalmente mulheres. Dentre as doenças a cefaléia tem sido considerada uma
das principais causas de doença do indivíduo adulto em todo o mundo industrializado e na maioria
dos países em fase de desenvolvimento, principalmente, nos grandes centros urbanos, como uma
doença crônica. A alta prevalência da doença tem se tornado um grande problema de saúde pública
afetando milhares de pessoas e, conseqüentemente, a Qualidade de Vida dessa população. O
presente estudo é do tipo transversal com objetivo geral de avaliar a prevalência da cefaléia nas
mulheres de uma Instituição de Ensino Superior e a qualidade de vida relacionada à saúde das
mesmas de um município do estado de Minas Gerais, no ano de 2006, segundo o Instrumento
genérico de avaliação de QVRS, SF-36. A coleta de dados foi realizada junto a mulheres no período
entre setembro e dezembro de 2006. Considerando os critérios de exclusão, 150 mulheres foram
selecionados para participarem deste estudo, destas 72 faziam parte do grupo de Migrânea, 30
faziam parte do grupo Cefaléia Tensional e 48 não apresentaram cefaléia nos últimos 06 meses. Os
resultados relacionados às variáveis aspectos clínicos da dor e impacto (freqüência das crises,
intensidade da dor, sintomas associados às crises de dor) nos grupos que apresentavam migrânea e
cefaléia tensional foram apresentados e discutidos. Os descritores de maior atribuição relatados pelas
mulheres que apresentam migrânea foram alucinante fulminante, insuportável e os de menor
atribuição foram aniquiliadora, colossal e brutal. Para as mulheres que apresentavam cefaléia
tensional os descritores de maior atribuição foram dilacerante, desumana, terrível, e os de menor
atribuição foram desgraçada, apavorante e pavorosa. Os escores padronizados do instrumento SF36, segundo seus domínios foram apresentados e discutidos segundo os quartis, valores máximos e
mínimos e representados por meio de tabelas. Adicionalmente, valores médios e respectivos desviospadrão foram apresentados. A consistência interna do instrumento foi verificada por meio dos valores
de alfa de Cronbach entre os domínios da escala. O programa estatístico SPSS, versão 12.1 para
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Windows foi utilizado. Entre as mulheres investigadas, idade média igual a 24,5 anos, com desviopadrão de 8,21 anos,para o grupo Migrânea e idade média igual a 33,5 anos, com desvio-padrão de
9,2 anos,para o grupo Cefaléia Tensional. Em relação às propriedades de medida do SF-36, foi
obtido um valor para alfa de Cronbach igual a 0,92, mostrando que houve consistência nas respostas
dos indivíduos às questões. Tal resultado pôde ser verificado, também, para cada um dos domínios
do SF-36, com valor mínimo para o alfa de Cronbach igual a 0,49 e máximo igual a 0,91. O grupo
estudado apresentou um maior comprometimento nos domínios Vitalidade, Dor, Saúde Mental e
Aspectos Físicos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-07012008-104258/
Nº de Classificação: 5250
BARROS, Gisele Curi de. Aspectos psicológicos em mulheres com câncer ginecológico
submetidas à branquiterapia num hospital universitário de Ribeirão Preto: um estudo clínicoqualitativo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: Uma das modalidades de tratamento para mulheres acometidas pelo câncer ginecológico
é a radioterapia interna, também conhecida como braquiterapia. Caracteriza-se pela colocação de
materiais radioativos junto ao tumor. No caso daquele tipo de câncer, para se efetuar a irradiação, é
necessário introduzir um aplicador dentro da vagina. Este tratamento pode ser bastante
desconfortável para a mulher, tanto no momento da aplicação, quanto após a mesma. Neste sentido,
estudos sobre o tema apontam não apenas para efeitos colaterais físicos, mas também para
conseqüências psicológicas na qualidade de vida de pacientes tratadas por braquiterapia. Entretanto,
tais estudos são ainda incipientes, tendo maior concentração na área de Enfermagem. É quase
inexistente uma produção de caráter psicológico que aprofunde o conhecimento a respeito de
questões emocionais em mulheres submetidas a esse procedimento invasivo. Sendo assim, esta
pesquisa qualitativa objetivou compreender aspectos psicológicos em mulheres com câncer
ginecológico submetidas a essa modalidade radioterápica. Para tanto, foram realizadas sete
entrevistas abertas com mulheres em tratamento junto ao Serviço de Radioterapia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. As entrevistas
foram áudio-gravadas, transcritas na íntegra e submetidas à análise de acordo com o método clínicoqualitativo, utilizando-se a psicanálise como marco teórico para a interpretação dos dados. Foi
elaborado um diário de campo como instrumento auxiliar de pesquisa. Após realização das leituras
flutuantes e análise do material, observou-se que a braquiterapia é sentida pelas mulheres como uma
agressão, gerando intensa angústia, desespero e raiva. A manipulação na região vaginal, com
entradas e saídas de objetos (aplicador, sonda, etc.), desencadeia vivências e efeitos físicos
desagradáveis, como dor, ardência urinária, sensação de queimação. Em uma perspectiva
psicanalítica, o tratamento é vivido como um objeto hostil e persecutório que é introduzido na
intimidade sexual, afetando a mulher em sua feminilidade. A posição física em que as mulheres
permanecem para receber a irradiação acarretou sensação de submissão, vergonha e exposição de
sua intimidade. Ainda com relação a este tratamento, foram feitas associações e comparações com a
experiência anterior de gravidez/parto, possivelmente pela existência de conflitos e questões
inconscientes relacionadas ao nascimento, mas também à morte concretizada pela doença grave. As
mulheres atribuíram significados ao surgimento do câncer ginecológico relacionados à vivência de
depressão, à sexualidade e à gravidez/parto, sendo que se evidenciou uma culpa inconsciente pela
doença. Para enfrentarem as vicissitudes do tratamento, as mulheres tiveram que se basear mais no
princípio de realidade – buscar a remissão da doença através do tratamento e da confiança na equipe
– do que no princípio de prazer (ou evitação do desprazer), mas com considerável sofrimento
psíquico. Neste sentido, considera-se relevante pensar numa assistência psicológica às pacientes,
com o intuito de minimizar possíveis efeitos psicológicos adversos associados à braquiterapia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-18122007-160711/
Nº de Classificação: 5251
MOREIRA, Denis da Silva. Experiências de pais no cuidado ao filho com câncer: um olhar na
perspectiva de gênero. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: Crianças e adolescentes com câncer podem alterar a dinâmica e a estrutura familiar,
exigindo adaptações, tanto por parte da criança e do adolescente, quanto dos seus familiares.
Observamos que papéis historicamente determinados às mães, como por exemplo, o cuidado dos
filhos, está sendo absorvido também pelos pais e este movimento de participação mais efetiva dos
pais tem sido denominado de “nova paternidade”. Considerando o âmbito do cuidado, o presente
estudo objetiva compreender como os pais cuidam de seus filhos com câncer, a partir da perspectiva
de gênero. Trata-se de uma investigação com abordagem metodológica qualitativa, sustentado pelo
método etnográfico e o referencial de gênero. Os participantes do estudo foram nove pais e nove
mães de crianças ou adolescentes com mais de seis meses de tratamento de câncer em um hospital
escola do interior do Estado de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de entrevista,
complementada com observação e consulta em prontuários. A análise foi realizada segundo os
pressupostos da abordagem geral indutiva. Ao procedermos a análise, identificamos códigos que
possibilitaram a construção de três categorias: a experiência do itinerário diagnóstico e terapêutico; a
construção de uma nova paternidade e estratégias de enfrentamento. O estudo possibilitou apreender
que a experiência de cuidado do filho repercutiu de forma marcante no cotidiano e na vida pessoal
dos pais e mães. A compreensão da natureza de cronicidade do câncer infantil promoveu uma
reorganização dos papéis sociais e a implementação de estratégias de enfrentamento a fim de
responder às demandas advindas da terapêutica. Conviver com o filho com câncer não se restringe
apenas aos momentos de crise, os quais, muitas vezes, ocasionam uma hospitalização, mas os
depoimentos mostraram uma trajetória árdua, anterior ao diagnostico, na busca de solução do
problema de saúde apresentado pelo filho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19122007-145505/
Nº de Classificação: 5252
SANTI, Liliane Nascimento de. Estudo com mulheres vítimas de violência doméstica com lesões
no complexo maxilomandibular e problemas associados. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 279 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: A invisibilidade da violência contra a mulher revela-se em taxas subestimadas de sua
ocorrência, tornando-se um problema a ser enfrentado pela saúde. A cabeça e face são
freqüentemente comprometidas pelos traumas, o que aponta para estudos de avaliação da
complexidade anatômica, funcional e estética destas estruturas e das conseqüências à saúde da
mulher. Objetivou-se estudar os casos de lesões corporais dolosas que tiveram comprometimento no
complexo maxilomandibular entre mulheres que compareceram ao Instituto Médico Legal de Ribeirão
Preto para exame de corpo de delito. A amostra compôs-se de 67 mulheres atendidas no período de
maio de 2005 a outubro de 2006. É um estudo descritivo exploratório que utiliza de abordagem
quantitativa para estabelecer o perfil das vítimas e agressores além da tipificação da violência. Foram
analisados os traumas no complexo com base na análise clínica odontológica, os quais foram
fotografados para a devida classificação jurídica da lesão. A abordagem qualitativa de entrevistas
realizadas com base na técnica da análise temática, com vista a compreender a visão das mulheres
sobre a violência sofrida, as conseqüências a sua saúde e formas de enfrentamento. Os dados foram
coletados em dois momentos durante o exame pericial e no retorno após 30 dias. Foram seguidas as
normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos. As mulheres tinham em média 31,5 anos, a
maioria declarou-se branca. Todas as mulheres eram alfabetizadas; a maioria pertencia a
classificação sócio-econômico C e E segundo a ABA/ABIPEME. 9% das mulheres estavam
desempregadas e 23,9% eram do lar. A idade média dos agressores foi de 39 anos, 62,7% dos
agressores trabalhavam como autônomos e a cor branca prevaleceu entre os agressores (58,2%).
91,04% dos casos, os agressores utilizaram do corpo como agente provocador de agressão, através
de socos, pontapés e empurrões. Na classificação jurídica das lesões, 50 (74,6%) foram
consideradas leves; 12 (17,9%) como graves e 5 (7,5%) como gravíssimas. Para o exame clínico
odontológico foram construídos alguns indicadores, com base na anatomia e fisiologia do complexo
maxilomandibular. Analisando as falas das entrevistadas, depreendemos 04 categorias temáticas
centrais: Contexto da violência; Rede de Suporte e Ajuda; Compreensão da violência sofrida;
Conseqüências para sua saúde. O conhecimento e o entendimento dos agravos que interferem a
saúde bucal e a saúde da mulher promovem uma reflexão sobre as condições de vida e saúde,
contribuindo para a realização de ações preventivas nas diversas áreas, assim como no
planejamento de ações assistenciais que vão desde o atendimento das emergências até a
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reabilitação e a reintegração junto à sociedade, frente a qual a Odontologia juntamente com outras
disciplinas tem importante papel.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19122007-150600/
Nº de Classificação: 5253
ROSA, Walisete de Almeida Godinho. Limites e possibilidades de inserção da Estratégia de
Saúde da Família no processo de transformação da assistência psiquiátrica e na promoção de
saúde mental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2007. 163 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) possui princípios éticos e filosóficos que vem de
encontro às propostas da Reforma Psiquiátrica expressas na Declaração de Caracas, a qual enfatiza
a necessidade de colocar a atenção psiquiátrica em estreita vinculação com a atenção primária.
Partindo dessas considerações, a presente pesquisa teve por objetivo discutir junto às equipes da
ESF os limites e possibilidades da inserção da ESF no processo de transformação da assistência
psiquiátrica e na promoção de saúde mental. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa,
utilizando como técnica de coleta de dados o grupo focal. Participaram do estudo, médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde de cinco (05) equipes da
ESF da cidade de Passos-MG. Para a análise dos dados utilizamos a análise de conteúdo.
Emergiram das entrevistas grupais cinco categorias: critérios de inclusão do distúrbio mental;
demanda psiquiátrica na ESF; saúde mental na ESF; adoecimento psíquico e promoção de saúde
mental na ESF. Os discursos revelam que existe a necessidade de ampliar os conhecimentos para se
ter uma atitude terapêutica baseada no cuidado e no acolhimento e envolver a ESF na rede de
atenção em saúde mental.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19122007-154314/
Nº de Classificação: 5254
REZA, Cleotilde Garcia. O cotidiano do hipertenso na perspectiva do modelo de campo de
saúde de Lalonde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2007. 138 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: A presente pesquisa for desenvolvida junto a pacientes hipertensos cadastrados em um
Programa de Exercício Aeróbio de um Centro de Saúde do Município de Toluca – México, tendo por
objetivo caracterizá-los de acordo com as variáveis do Modelo de Campo de Saúde de Lalonde:
biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e organização dos serviços de saúde e, analisar o
sentir e o pensar destes pacientes sobre sua doença e os cuidados com a mesma. Participaram da
pesquisa quarenta e oito pacientes, cujos dados foram obtido em duas fases; primeiramente obtevese os dados referentes aos quatro elementos do Modelo de Campo de Saúde de Lalonde em
seguida, por meio de cinco questões orientadoras foi possível identificar a experiência dos
hipertensos com a doença, enfocando o pensar e o sentir destes pacientes, desde o diagnóstico até
as mudanças e cuidados impostos pela doença; após a obtenção dos valores da PA, os pacientes,
foram classificados em dois grupos: aqueles com PA controlada e aqueles de PA não controlada, de
acordo com as recomendações do JNC-7 (2006). Entre os pacientes do grupo de PA controlada
77,08% eram mulheres: 54,16% tinham idade superior a 60 anos; 81,25% estavam com a PA
controlada; 27,08% apresentavam sobrepeso e 68,75% possuíam RCQ maior que 90; 45,83% não
sabiam indicar antecedentes familiares para a doença; 20,83% indicaram ser hipertensos há mais de
dez anos; 72,91% faziam tratamento para a hipertensão arterial, 43,73% indicaram conhecer os
valores de PA; 39,59% eram viúvos; 52,08% procediam do meio urbano; 68,75% possuíam nível de
escolaridade baixo; 54,16% ocupavam-se dos afazeres domésticos; 70,83% indicaram realizar
exercício físico, sendo a caminhada indicada por 66,67% deles; 75,0% não fumavam e 68,75% não
consumiam bebida alcoólica; 66,67% indicaram apresentar estresse, sendo este mais freqüente em
função de problemas familiares e no lar; 72,91% indicam fazer em média três refeições diárias e
consumir alimentos com pouco sal (68,75%); 68,75% indicaram usar os serviços de saúde do sistema
público, sendo que 54,16% indicaram procurar o serviço somente quando não se sentissem bem. Em
relação ao que pensavam sobre sua doença e o cuidado, pode-se identificar que os hipertensos

173
percebem como necessária a mudança de comportamento a partir da descoberta da doença, embora
o início da doença não tenha gerado nenhuma mudança significativa. Os resultados deste estudo são
importantes para o universo dos serviços de saúde do México, uma vez que demanda a necessidade
de aprofundar estudos que gerem novos conhecimentos que possam contribuir para a melhoria do
cuidado ao hipertenso.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-02012008-090428/
Nº de Classificação: 5255
ALVES, Liliana Amorim. Parâmetros vocais e percepção vocal de professores universitários.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 215 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: Distúrbio da voz relacionado ao trabalho é caracterizado como qualquer alteração vocal
diretamente relacionada ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou
impeça a atuação e/ou a comunicação do trabalhador. O objetivo do presente estudo foi relacionar os
parâmetros vocais de professores universitários com a sua percepção vocal e dos agentes
relacionados ou não ao ambiente de trabalho que possam a ser prejudiciais a sua voz. Trata-se de
uma pesquisa quantitativa, com análise comparativa dos dados de delineamento transversal,
descritivo. Constituíram-se da amostra 86 professores, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário, validado,
contendo dados relacionados aos sinais e sintomas vocais, subdivididos em: caracterização da
população, critérios de seleção, percepção, hábitos, estratégias e cuidado e local de trabalho. Foi
aplicado um protocolo de avaliação dos parâmetros vocais compostos de duas partes: um check-list
contendo nove itens (identificação do juiz e do número do sujeito da pesquisa, os tipos de voz, o grau
de alteração vocal, o ataque vocal, o loudness, o pitch, a ressonância, a articulação, a velocidade, a
coordenação pneumofenoarticulatora) em um dicionário de termos, contendo as definições de cada
um dos nove itens citados anteriormente. A avaliação da percepção auditiva foi realizada por três
juizes, fonoaudiólogos, especialistas em voz, que classificaram as vozes em adaptadas e desviadas.
Após, foi verificado o nível de confiabilidade, a fim de verificar a consistência interna dos valores
observados. Testes estatísticos foram realizados. O resultado demonstrou que os três juízes foram
estatisticamente semelhantes e foi eleito um pelo método aleatório para a continuação das avaliações
estatísticas. Constatou-se que quando os docentes foram avaliados pela percepção do juiz em voz
adaptadas e desviadas a percepção de ambos os grupos foram estatisticamente significante, ou seja,
foram diferentes. Os professores de vozes adaptadas, conforme o juiz apresentava tipo de voz sem
alteração, grau de desvio vocal ausente, ataque vocal isocrônico, loudness média, pitch médio,
ressonância desequilibrada, articulação precisa, velocidade adequada e coordenação
pneumofonoarticulatória inadequada. Já os que tinham vozes desviadas apresentaram: tipo de voz
rouco, com grau de desvio vocal leve, ataque vocal isocrônico, loudness média, pitch médio,
ressonância desequilibrada, articulação precisa e coordenação pneumofonoarticulatória inadequada.
Em síntese, por tudo exposto ate então, foi estatisticamente comprovado que as variáveis ruído e
estresse fora do trabalho e a coordenação pneumofonoarticulatória são fortes atributos para os
professores adquirirem alterações vocais. Mesmo sendo profissionais que trabalham com a saúde, os
professores universitários não conseguem perceber que no seu ambiente de trabalho há fatores de
riscos que podem prejudicar a sua voz. Professores e juiz têm opiniões diferentes em perceber os
problemas e fatores de risco em relação a sua voz, dento e fora do ambiente de trabalho. Quanto à
percepção, um trabalho de monitoramento auditivo e de atenção à saúde vocal do professor, deveria
ser iniciado durante a formação profissional.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07012008-113413/
Nº de Classificação: 5256
SILVA, Sílvia Sidnéia da. Resgatando conflitos relativos à sexualidade dos clientes portadores
de coronariopatias. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2007. 151 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria V.
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quali-quantitativa que teve o objetivo de
identificar junto aos clientes portadores de coronariopatias quais as dificuldades em relação aos
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fatores de risco quanto à sua doença, associando-as à sua sexualidade. O referencial teóricometodológico utilizado foi de Freire, adaptado por Bueno. A amostra constituiu-se de 36 sujeitos, com
idades entre 23 e 86 anos, de ambos os sexos, maioria casada, usuários do Sistema Único de
Saúde, portadores do diagnóstico de doença arterial coronariana, residentes em Brodowski-SP. A
coleta de dados ocorreu de outubro de 2006 a julho de 2007, nos domicílios dos sujeitos, utilizando a
entrevista semi-estruturada. Para a análise quantitativa foram considerados dados de identificação,
fatores de risco e diagnóstico principal e na análise qualitativa pautamo-nos nas questões pertinentes
ao tema central, com transcrições de relatos que resultaram em categorização, extraindo onze temas
geradores que possibilitaram as discussões e intervenções educativas. A coronariopatia ocorreu nos
indivíduos do sexo masculino, a partir dos 23 anos, e aos 40 anos, no sexo feminino; 77,8% dos
sujeitos possuíam índice de massa corpórea acima de 25kg/m2; o nível de instrução predominante foi
o ensino fundamental incompleto (47,2%); a amostra diferiu, considerando o sexo, quanto ao que
consideram fator de risco para a ocorrência de sua doença no coração; houve predomínio da angina
pectoris como diagnóstico principal em 61% dos sujeitos; a concepção saúde-doença explicitada nos
relatos deles fundamentou-se na teoria da determinação social, com o significado da vida sendo
associado à existência de saúde na família como aspecto positivo e à ocorrência de sua doença
como algo negativo; exteriorizaram o medo da morte quando falaram sobre seu problema cardíaco;
assinalando limitações físicas, sociais e emocionais como dificuldades após o aparecimento da
doença. Os termos sexualidade e sexo foram entendidos como sinônimos, definindo-os como ato
sexual e deixando claros os tabus existentes acerca das temáticas. Evidenciou-se a submissão da
mulher em relação ao homem e conflitos na vida sexual após a ocorrência da patologia cardíaca, uma
vez que relataram dificuldades para manter a atividade sexual, abandonando a genitalidade, em
alguns casos; embora as dificuldades de relacionamento do casal já existissem antes da ocorrência
do problema cardíaco. As famílias dos sujeitos manifestaram preocupações com eles após a
instalação da coronariopatia, atitude entendida pelos e coletivo, as quais foram evidenciadas na
intervenção educativa. Os achados do estudo ratificam a necessidade dos profissionais da saúde
exercitarem novas formas de assistência à população. Neste sentido, podem participar da construção
de alternativas em saúde que priorizem o cuidado integral ao ser humano.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012008-133431/
Nº de Classificação: 5257
SOUZA, Cynthia Daniela Figueiredo de. Lazer e turismo na interface da saúde e da educação
como meio de promoção de saúde mental do idoso. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: O lazer positivo tem uma função educativa importante e se caracteriza por um conjunto de
atividades que pode nos levar à distração, recreação e ao entretenimento, a qual, todos nós, em um
determinado tempo de nossa vida, nos dedicamos, aproveitando o tempo livre. Por vez, o turismo
também faz parte dele, do qual podemos nos dedicar plenamente para promoção da nossa saúde
física e mental. Deveras, o idoso carece de atenção especial neste sentido, por tratar-se de uma faixa
populacional em crescimento, podendo encontrar nestas atividades um mecanismo para a obtenção
da saúde mental, ao entregarem-se a elas, já que essas podem proporcionar interatividade e ser uma
válvula de escape para os obstáculos e ou elementos estressores da vida cotidiana. Sensibilizados
com essas questões objetivamos levantar com os idosos suas expectativas sobre lazer e turismo,
tendo em vista o significado que eles vêm dando para a sua vida, para as suas aspirações, vontades
e desejos no seu cotidiano existencial, que venha a contribuir com o nível de sua saúde mental.
Planejar, executar e avaliar conjuntamente com eles, atividades educativas voltadas as conhecimento
e importância do lazer e do turismo, na vida deles, orientando-os para a promoção de sua saúde
mental. Metodologicamente, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, humanista, mediatizada pela
pesquisa-ação. Utilizamos duas técnicas para coleta de dados: a observação participante (diário de
campo) e a entrevista com questões norteadoras (questionário). Trabalhamos com 26 idosos
participantes de um núcleo de integração comunitária (PIC), da Prefeitura Municipal de uma cidade
do interior paulista. A análise dos dados foi efetivada por categorização. Os resultados evidenciaram
que os idosos pesquisados deram significados ao lazer relacionando-o aos aspectos sócio-culturais;
desportivos; ao descanso; ao bem-estar e aos aspectos religiosos. Ao turismo especialmente como
atividade de deslocamento (sócio-cultural). Todos referiram que se distraem: conversando,
passeando, viajando, dançando, ouvindo música, praticando atividades desportivas, semilazer, entre
outros. Revelaram que gostam muito de: passear, ver amigos, viajar, etc. E que não gostam de
atividades domésticas: passar roupa, usar computador, ficar muito parado e ou sozinho, etc.
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Atribuíram valor à felicidade e ao bem-estar, quando se distraem, revelaram que quando fazem isso
sua cabeça fica muito bem e tranqüila. Referiram que viajam com a família e os amigos, mas pouco.
Mencionaram ter medo da violência, referiram que ela prejudica seu lazer, atribuíram à oração e à
educação como forma de saná-la. Destacaram como motivo de alegria e benção maiores a família, a
vida e a saúde, afirmando positivamente a importância ao núcleo (PIC) a que pertencem. Como
sugestões do Programa Educativo, destacaram que queriam conhecer mais sobre a importância do
lazer e do turismo para a promoção de sua saúde, o envelhecimento, ginástica, natação. No final das
ações/intervenções educativas, referiram ter gostado muito do programa e ter adorado participar da
pesquisa, sugeriram haver continuidade desse trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012008-105200/
Nº de Classificação: 5258
SOUSA, Ligia de. Avaliação da efetividade da eletroestimulação nervosa transcutânea
convencional para alívio de dor após cesárea. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Flávia Azevedo
RESUMO: Em vista ao alto índice de cesárea no Brasil e ao projeto de humanização do ciclo
gravídico-puerperal, observa-se a importância de pesquisar e utilizar recursos não-farmacológicos
que auxiliem na recuperação de mulheres no puerpério imediato da cesárea. A dor e o desconforto
estão presentes em razão da cirurgia e dos movimentos necessários para o autocuidado e os
cuidados com o recém-nascido. A Eletroestimulação Nervosa Transcutânea (Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulation - TENS) é uma modalidade terapêutica comumente utilizada para alívio
de dor, inclusive dor aguda pós-operatória. O objetivo deste trabalho é analisar a efetividade da TENS
no alívio de dor após cesárea. Para isto, foi realizado estudo clínico controlado, randomizado e
simples-cego. Participaram do estudo 20 puérperas no grupo experimental que receberam a TENS e
20 no grupo controle, em que apenas a dor era avaliada. As puérperas foram avaliadas quanto às
limitações de atividades decorrentes da dor pós-operatória. Para avaliar a dor foi usada a Escala de
Categoria Numérica (Numeric Rating Scale - NRS) e o Questionário de Dor McGill. Foi feita uma
primeira avaliação seguida da aplicação da TENS para o grupo experimental, por 45 minutos, e o
acompanhamento do grupo controle pelo mesmo tempo. Após este período foi realizada uma
segunda avaliação e, uma hora após, uma terceira avaliação. As puérperas apresentaram limitação
nos movimentos de sentar e levantar e caminhar. A dor caracterizava-se, principalmente como
ritmada e localizada. Os descritores mais comumente citados para descrevê-la foram “dolorido”, “que
prende”, “cólica” e “que repuxa”. Os maiores escores de dor foram relacionados aos movimentos de
sentar e levantar e caminhar. Por meio de teste não paramétrico de Mann-Whitney, foi possível
observar que o grupo experimental apresentou redução da dor estatisticamente significante maior que
o grupo controle na segunda e na terceira avaliação pela NRS (p<0,001) e pelo McGill (p<0,001).
Conclui-se que a TENS foi eficaz no alívio da dor, que permaneceu por, pelo menos, uma hora após
a aplicação. Há a necessidade de mais pesquisas, possibilitando a utilização da TENS na prática
clínica e como recurso não-farmacológico de humanização no puerpério de cesárea.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012008-131125/
Nº de Classificação: 5259
ROCHA, Fernanda Ludmilla Rossi. Análise dos fatores de risco do corte manual e mecanizado
da cana-de-açúcar no Brasil segundo o referencial da promoção da saúde. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programa Interunidades, 2007. 183 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, com abordagem quantitativa dos
dados, elaborada com o objetivo de analisar as situações de trabalho e de vida que podem oferecer
riscos à saúde de trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar de
uma usina de açúcar e álcool do interior do Estado de São Paulo. A amostra foi composta por 39
cortadores de cana-de-açúcar e 16 operadores de colhedeiras. Os dados foram coletados nos meses
de julho e agosto de 2006 pela técnica de observação direta das situações de trabalho e das
moradias dos trabalhadores e por meio de entrevistas semi-estruturadas que possibilitaram a
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identificação das percepções dos trabalhadores em relação aos problemas enfrentados diariamente
nas lavouras canavieiras. O tempo médio de duração de cada entrevista foi de 20 minutos, as quais
foram gravadas e posteriormente transcritas. Para a interpretação das falas, foi utilizada a técnica da
análise do conteúdo. A pesquisa foi estruturada a partir do Modelo Precede-Proceed de Planejamento
em Saúde (GRREN; KREUTER, 2005) e foram considerados os pressupostos da Teoria Social
Ecológica (STOKOLS, 1996), da Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986) e do Modelo Revisado de
Promoção da Saúde (Pender; Murdaugh; Parsons, 2002) para a análise dos dados, o que possibilitou
a constatação de que o adoecimento dos trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado da
cana-de-açúcar é determinado pela interação contínua entre diversos fatores individuais, ambientais
e sociais. Entre estes fatores, destacam-se as inadequadas condições de trabalho e de moradia
destes indivíduos, que vivem em situação de pobreza. Em relação às condições de trabalho,
observamos que durante o corte manual da cana os sujeitos estão expostos predominantemente ao
risco de ocorrência de acidentes de trabalho e ao aparecimento de doenças osteomusculares devido
à adoção de posturas incorretas, realização de movimentos corporais bruscos e repetitivos e intenso
esforço físico. No corte mecanizado, há predominância do risco de aparecimento de diversos
problemas psicológicos nos trabalhadores, decorrentes da constante exigência de atenção e
concentração e das formas de organização do trabalho, além do risco de ocorrência de problemas
osteomusculares devido à longa permanência na posição sentada. Os dados obtidos possibilitaram a
elaboração de um plano de intervenções visando a promoção da saúde dos trabalhadores.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-07012008-103708/
Nº de Classificação: 5260
HERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Ma. Alejandra. Ação comunicativa com mulheres de alcoolistas: uma
aproximação ao seu mundo da vida. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. [170] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUIS, Margarita Antonia
RESUMO: O uso e abuso de drogas constituem fenômeno complexo com conseqüências adversas
na saúde individual, familiar e na comunidade. A literatura científica ressalta que, para cada
alcoolista, existe uma família disfuncional e, pelos menos, uma mulher com problemas físicos e
psicológicos relacionados com o adicto. O objetivo do estudo foi explorar o mundo da vida de
mulheres, de uma comunidade suburbana no Estado de Querétaro, México, cujos companheiros são
dependentes de álcool. Foi realizado estudo qualitativo à luz da Teoria da Ação Comunicativa de
Habermas. Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de entrevista semi-estruturada temática e de
observação participante e a análise dos dados seguiram os pressupostos do método da hermenêutica
dialética. Foram entrevistadas 14 mulheres. Os resultados são apresentados considerando os três
âmbitos do mundo da vida. Mundo social: o consumo de álcool é identificado como um
comportamento não desejado, porém, esperado entre os homens e, atualmente, inclui jovens do sexo
feminino, e é visto como um ato normal já que todo mundo faz. Mundo subjetivo: identificaram-se
estados de ânimo negativos como depressão, baixa auto-estima, culpa e medo, o que as leva a se
sentirem como objetos. Mundo objetivo: identificou-se violência intrafamiliar, comportamentos de
controle por parte dos companheiros, sintomas de doença física e mental, tanto no companheiro
quanto nas participantes, e justificam a sua permanência com o companheiro porque devem ser um
exemplo para os filhos apesar do dano físico e da dor. Na interação dos mundos ressaltam: a
percepção da falta de redes de apoio institucionais para enfrentarem o alcoolismo do companheiro,
criar os filhos visto como uma expectativa para o futuro e é sentido como um logro pessoal, jurar
como uma ação do companheiro que lhes permita manter um controle relativo do consumo e, sob
essa perspectiva, com melhor qualidade de vida, embora, também, seja utilizado como argumento
para pedir perdão depois de uma ação violenta e, não se deixar, no momento que algumas delas
conseguiram estabelecer limites ao marido. Considerações finais: a introjeção de padrões e normas
sociais e culturais, em relação ao tema do álcool, não permite que as mulheres o visualizem como um
problema, entretanto, essas normas atuam como mecanismos de proteção quando assumem o papel
de mãe e esposa. É importante ressaltar a manifestação de ciúmes dos companheiros que, pelo
consumo crônico de álcool, pode estar associada à paranóia alcoólica e, portanto, necessitam
atenção. Finalmente, as mulheres transferem o tema de consumo de álcool do companheiro ao uso
de álcool e drogas dos filhos. De acordo com Habermas, a situação torna-se relevante para elas e
seria o momento de intervir para modificar padrões de comportamento a médio e longo prazo.
Portanto, o reconhecimento dessa visão, sobre o tema do álcool e a compreensão dos sentidos que
conferem ao seu mundo da vida, é ponto de partida básico para elaborar propostas de participação
comunitária para o controle do alcoolismo.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012008-114553/
Nº de Classificação: 5261
PITANGUI, Ana Carolina Rodarti. Avaliação do efeito da estimulação elétrica nervosa
transcutânea (TENS) no alívio da dor pós-episiotomia em primíparas submetidas ao parto
normal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007.
142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: O trauma perineal em mulheres submetidas ao parto normal, seja espontâneo ou cirúrgico,
pode causar considerável desconforto à mulher no período pós-parto. A dor perineal no puerpério tem
sido reportada como sendo uma das causas mais comuns de morbidade materna. Investigar medidas
não farmacológicas capazes de amenizar a dor perineal é um assunto ainda abordado na literatura de
modo escasso. A TENS é um recurso fisioterapêutico que tem como principal finalidade o alívio da
dor. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da TENS como recurso de alívio de dor aplicada as
puérperas que apresentem episiotomia e caracterizar a queixa dolorosa. Realizou-se um ensaio
clínico, randomizado e controlado. Participaram voluntariamente do estudo 40 puérperas primíparas
que foram submetidas ao parto normal com episiotomia. Todas preenchiam aos critérios de inclusão
e receberam assistência em uma maternidade conveniada ao Sistema Único de Saúde na cidade de
Ribeirão Preto – SP. Os grupos foram formados pelo método de blocos, onde 20 puérperas fizeram
parte do grupo experimental que receberam a TENS no pós-parto e os procedimentos de rotina da
maternidade e 20 do grupo controle que foram submetidas somente aos procedimentos de rotina da
instituição. A pesquisa foi realizada em três etapas. Na primeira, para ambos os grupos, foi aplicado o
formulário de dados sobre o perfil sócio demográfico e obstétrico das puérperas e sobre o neonato,
questões a respeito da dor na episiotomia e escala de categoria numérica (NRS), para o repouso, e
para as atividades; os descritores de dor e o item PPI (Present pain intensity) da versão brasileira do
questionário McGill (Br-MPQ). Finalizando esta etapa, foi aplicada no grupo experimental durante 60
minutos a TENS fixada no modo convencional, com freqüência de 100Hz e duração de pulso 75µs.
Quatro eletrodos de silicone-carbono foram posicionados próximos a episiotomia, na região da coxa e
glúteo da puérpera. A segunda etapa foi iniciada após se passarem 60 minutos da primeira etapa e
utilizaram-se os mesmos instrumentos de avaliação da fase anterior. No grupo experimental aplicouse o instrumento de verificação da opinião da puérpera em relação ao uso da TENS. A terceira etapa
ocorreu após se passarem 60 minutos da segunda etapa. Nesta, foram utilizados como instrumentos
em ambos os grupos a NRS e o item PPI do Br-MPQ. Verificou-se pelo teste de Mann-Witney que
houve alívio de dor nas puérperas do grupo experimental quando comparadas com o grupo controle,
havendo uma diferença estatística significativa (p<0,001) que persistiu durante todo o período do
estudo. Em relação à caracterização da dor, ao comparar-se a primeira e a segunda avaliação,
identificou-se que no grupo experimental houve em todas as categorias, variação no percentual de
descritores, porém, não foi verificado este padrão para o grupo controle, onde se percebeu pequenas
alterações na freqüência de alguns descritores sem, contudo mudar o perfil dos descritores
selecionados a cada uma das avaliações. Pode-se afirmar com este estudo, que a TENS foi eficaz no
alívio da dor das puérperas submetidas à episiotomia, e que foram encontradas diferenças na
caracterização da queixa dolorosa.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012008-115139/
Nº de Classificação: 5262
GONGORA RODRIGUEZ, Patricia de la Cruz. Educação para o parto: uma contribuição para o
alcance da maternidade segura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2007. 116 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria Jose
RESUMO: A educação para o parto faz parte da promoção à saúde; engloba a gestante e seu
companheiro ao longo de todo o processo de gestação de forma que estabeleçam um vínculo afetivo
com seu filho. Essa educação é entendida como um momento privilegiado para a gestante, sua
família e também como estratégia política de educação para a saúde. Este estudo teve como objetivo
geral compreender a importância e o significado para as mulheres de participar de um programa de
educação para o parto. Com uma abordagem qualitativa, se trabalhou com 9 mulheres e foi realizado
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no Hospital Rural N° 7 “Oportunidades”, pertenecente ao Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)
na Cidade de Hecelchakán, Campeche, México. A investigação realizou-se em dois momentos:
implementação de um programa de educação para o parto e em uma entrevista semi-estruturada
realizada durante o puerpério. Optou-se pela análise temática, segundo as etapas sugeridas por
Minayo (2004), foram identificados três temas principais: preparação para o parto, vivências no
hospital e influências para o preparo da mulher. Os resultados demonstraram os benefícios que a
educação para o parto trouxe para as mulheres, proporcionando-lhes segurança para a utilização de
recursos no controle da dor e ansiedade, desde o inicio do trabalho de parto, durante sua evolução e
na sala de parto e centro cirúrgico; ainda que à internação hospitalar enfrentaram dificuldades para
aplicarem o que aprenderam. Indicam a necessidade de companhia e ajuda para apoiar a aplicação
do aprendizado, bem como mudanças nas rotinas hospitalares e nas atitudes da equipe de saúde.
Um fator que influenciou na decisão assistir ao programa de educação foi a experiência do parto
anterior, superando a opinião da familia. Assim, entendemos que a educação para o parto surge
como uma alternativa viável para ser implementada na assistência hospitalar, uma vez que não
implica em ônus financeiro e requer apenas a disponibilidade da equipe de saúde; não interfere na
evolução da gestação e prepara a mulher para enfrentar o parto. A educação para o parto pode
contribuir para o alcance da maternidade segura; para isso, é fundamental que a mulher seja
conscientizada do importante papel que lhe cabe durante todo esse processo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012008-132820/
Nº de Classificação: 5263
OLIVEIRA, Nilza Tavares Honorato de. As expectativas do paciente renal crônico diante da
espera pelo transplante. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: Este trabalho pretende lançar um novo olhar sobre o relacionamento entre as pessoas da
equipe de saúde e pacientes com Insuficiência renal crônica. O trabalho com pacientes portadores de
doença crônica geralmente contém uma carga mental muito densa para os trabalhadores, que lidam
diariamente com questões existenciais, como a dor, o sofrimento e a morte, e questões profissionais,
como os sentimentos de frustração e impotência diante da doença. Os pacientes também carregam
uma carga psíquica, já que a IRC é uma doença que implica na convivência com a dor, o sofrimento
e, às vezes, até a morte, que são questões geradoras de ansiedade e estresse. Por outro lado, a
doença pode ser vista como uma oportunidade de crescimento pessoal, tanto do paciente como das
pessoas que integram a equipe que o assiste. Assim, este trabalho teve como objetivo investigar as
percepções e expectativas dos pacientes com IRC,enquanto aguardam, na fila de espera, por um
transplante. Promover o máximo de crescimento e trocas na relação profissional-paciente,
valorizando o trabalho como fonte de equilíbrio, satisfação e prazer, podem conduzir à realização
pessoal, resgatando a doença como ponto de partida para o crescimento dos pacientes. Para isto, foi
realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando-se de entrevista e questionário, possibilitando a
sugestão de medidas que podem contribuir para a qualidade de trabalho e de vida de profissionais e
pacientes. Como resultado destas reflexões, emergem algumas sugestões a serem alcançadas;
possibilitar os pacientes a realizarem suas escolhas; discutir amplamente com a sociedade a
importância da doação de órgãos para que possa diminuir o número de pacientes na lista de espera e
de medidas de suporte social ao mesmo; reivindicar a inserção, no ensino médico, de disciplinas que
discutam sobre a doença crônica e oferecer um cuidado integral para os mesmos, isto é, atendendo
às dimensões físicas, emocionais, espirituais, sociais e econômicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13032008-160458/
Nº de Classificação: 5264
OJEDA VARGAS, Ma. Guadalupe. Vivência de enfermeiros no cuidado do idoso moribundo
hospitalizado: a perspectiva fenomenológica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: As inquietações por estudar esta temática apreendendo quais significados atribuem os
enfermeiros ao cuidar do paciente idoso, hospitalizado, em fase terminal, surgiu a partir de
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experiências pessoais. Minha inquietação aumentou com a prática profissional, notando que, o
pessoal que atendia aos idosos, em fase terminal, em sua maioria, era auxiliar de enfermagem, sem
nenhuma formação específca para este cuidado. Assim, ao surgir a oportunidade de ingressar no
doutorado em enfermagem, emergiu, novamente, a inquietação que há muitos anos vinha se
instalando: O quê significa para a enfermeira o cuidado do idoso, em seu encontro com a morte, no
mundo hospitalar? Desta forma, a proposta foi possibilitar que suas experiências, manifestadas por
meio do discurso verbal e não verbal, pudessem aproximar-me do mundo que elas habitam nos
hospitais e saber quais significados atribuem a esta experiência para propor um novo pensar sobre
este cuidado. Tratou-se de um estudo conduzido segundo uma abordagem qualitativa, pertinente às
questões muito particulares de um objeto cuja natureza não pode ser quantificada. A investigação foi
desenvolvida com enfermeiros que trabalham nos hospitais públicos, na cidade de Celaya,
Guanajuato, pelo fato de atenderem à maioria da população idosa. A coleta de dados foi realizada por
meio de 12 entrevistas, conduzidas segundo a abordagem fenomenológica, a partir de uma questão
norteadora proposta aos enfermeiros. Durante a investigação, pude apreender que, para eles, a
vivência do cuidado do paciente, enquanto profissionais de enfermagem, envolve vários aspectos
como as especificidades da pessoa da qual se cuida, como suas características físicas, emocionais,
sociais e espirituais. Foi descrito ainda como sendo o ato de ajudar o paciente a morrer. No entanto,
muitas vezes, procuram realizá-lo de forma a protelar a morte, como um impulso para conservar a
vida daquele que está morrendo. Esse cuidado é proporcionado em um mundo concreto –
geralmente, o hospital – e é um desafio manifestado pelos enfermeiros de forma a permitir o respeito
às decisões do paciente e de sua família. Da mesma forma, as políticas das instituições de saúde
pública necessitam serem revistas para que o familiar possa permanecer próximo do idoso em fase
terminal, pois é seu direito morrer em companhia dos seus, de forma a ter uma morte digna.
Reconhece-se, cada vez mais, que este cuidado é uma especialidade de enfermagem que requer
conhecimentos e capacidades profissionais específicos e uma determinada estrutura de carreira
profissional.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012008-114028/
Nº de Classificação: 5265
PÉREZ RODRIGUEZ, Ma. Del Carmen. Comunicação participativa: a base para o ensino do
cuidado dos pés ao paciente diabético. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 221 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: Entre 40 e 70% das amputações em extremidades inferiores são relacionadas à diabetes,
e 85% estão precedidas de ulcera no pé. A transcendência e a gravidade desta complicação
permitem considerar que o ensino para a pessoa com diabetes deve ter por finalidade, a incorporação
de habilidades que o capacite para o autocuidado, de forma integrada com a sua escala de valores.
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo validar a efetividade de um programa de ensino
fundamentado na comunicação participativa, com enfoque nos cuidados com os pés, das pessoas
com diabetes mellitus tipo 2. Trata-se de um estudo quase-experimental, desenvolvido em dois
grupos, um experimental e outro controle, formados aleatoriamente. No grupo controle, o programa
de ensino foi baseado no método tradicional e no grupo experimental na comunicação participativa.
As variáveis dependentes foram: hábitos de cuidado, conhecimentos sobre a doença; dados
antropométricos e laboratoriais e condições dos pés. Os dados foram obtidos por meio de entrevista e
exame físico, em três momentos: antes do inicio e no final do programa de ensino e outro após seis
meses decorridos ao término da intervenção. Cada grupo foi constituído por 77 participantes, com
media de idade de 52 anos, sendo o maioria do sexo feminino (90%), com escolaridade no ensino
fundamental incompleto (76,6% grupo experimental e 81,8% grupo controle) e ocupação atividades
domésticas (90%). Observou-se que no grupo experimental 40,3% e no grupo controle 42,9%
apresentavam também hipertensão arterial. O teste de Qui-quadrado mostrou que não existiu
diferencia significativa entre os grupos com relação a estas características. A comparação dos
programas ao largo do tempo, em relação a cada variável, foi realizada pela metodologia de análise
multivariada de perfis. Para avaliar o efeito de cada programa (antes e após o curso) e retenção do
aprendizado (após o curso e depois de seis meses) utilizaram - se o teste t de Student. Cinco as
variáveis (hábitos de cuidados, conhecimentos, resultados de laboratório, interrogatório e exame
fisco) apresentam perfis distintos (p<0,001), constatando-se que o programa do ensino baseado na
comunicação participativa é melhor do que o de metodologia tradicional. Para a variável
somatometría as técnicas de intervenção produzirem efeitos semelhantes. Em as meias de todas as
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variáveis, e nem ambos os métodos observaram - se uma ligeira diminuição o na retenção por seis
meses.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13032008-160217/
Nº de Classificação: 5266
REZENDE, Kátia Terezinha Alves. O processo de gerência nas Unidades de Saúde da Família:
limites e possibilidades em sua construção. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 206 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Essa investigação tem por objeto de estudo o processo gerencial desenvolvido na atenção
básica, em específico nas Unidades de Saúde da Família (USF), do município de Marília – SP, Brasil.
A Saúde da Família tem se constituído em estratégia para a reorganização da atenção básica e da
produção em saúde proposta a partir de 1994, pelo governo brasileiro e sustentada pelos princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos desafios nesse processo é o de buscar o
comprometimento dos trabalhadores de saúde, assim como o de estabelecer instrumentos, como, por
exemplo, a gerência de serviços de saúde, para a reorganização do processo de trabalho em saúde
que possibilitem o atendimento das necessidades de saúde da população, e a ação de saúde voltada
para a produção de cuidados. Assim o presente estudo tem por objetivos: apreender as
características tecnológicas do processo de trabalho em saúde – o objeto, a finalidade, modo de agir
e tecnologias utilizadas - na perspectiva do trabalho gerencial nas USFs; identificar e analisar a
compreensão acerca do processo gerencial pelos trabalhadores de saúde; analisar a potência da
gerência como ferramenta para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS na Saúde da
Família. Para tanto aproximamo-nos do referencial da micropolítica do processo de trabalho em
saúde. A captação do empírico consistiu em entrevistas semi-estruturadas junto aos trabalhadores de
saúde de duas USFs. Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Conteúdo, modalidade
temática. O processo de trabalho desenvolvido nas USFs investigadas foi apreendido a partir de
quatro temas identificados no estudo: concepção do trabalho na Saúde da Família; organização do
processo de trabalho; trabalho em equipe na produção do cuidado; relação equipe de saúde –
usuário na produção do cuidado. A análise e apresentação dos temas pautaram-se pela articulação à
configuração teóricometodológica que sustenta a presente investigação. Assim, os temas
apresentam-se articulados ao objeto de trabalho na Saúde da Família e projetos que sustentam essa
prática em saúde, aos instrumentos e ao modo de agir no cotidiano do serviço e a constituição do
processo de gestão/gerência. A análise empreendida aponta que o processo de trabalho em saúde
apresenta limites para tomar as necessidades de saúde dos usuários em sua complexidade,
utilizando instrumentos estritos ao setor saúde e desarticulados do processo de produção e
reprodução social, no entanto, os trabalhadores expressam relações de responsabilização e
acolhimento junto aos usuários dos serviços de saúde. A condução da prática gerencial, também,
apresenta limites, para ser tomada como um instrumento com potência para desencadear no conjunto
dos trabalhadores um processo de reflexão e revisão sobre sua prática e os encaminhe à adesão e
comprometimento a um processo de produção de cuidados à saúde na direção apontada pelo SUS,
porém há um movimento de tentativa, de ensaio, de procura ...

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12032008-094048/
Nº de Classificação: 5267
CASTRO, Tatiana Malfará de. Atuação do enfermeiro em centro de atenção psicossocial.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: O presente estudo é descritivo exploratório com abordagem qualitativa dos dados. Tem
como proposta investigar a atuação do enfermeiro em Centro de Atenção Psicossocial; descrever as
atividades realizadas pelo enfermeiro em CAPS I, II e III; identificar as facilidades e os limites
encontrados pelo enfermeiro para o desenvolvimento de suas atividades nesse tipo de serviço. Para
a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 11 profissionais, guiadas por
roteiro pré-elaborado. Essas foram gravadas e transcritas na íntegra pelo próprio pesquisador. Na
análise e discussão dos dados coletados, utilizou-se as seguintes fases: ordenação dos dados,
classificação dos dados e análise final na articulação do material teórico e empírico. Desse modo,
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extraiu-se, de cada depoimento, os temas emergentes dos discursos dos entrevistados os quais
foram agrupados em duas categorias temáticas: assistência de enfermagem, e facilidades e
dificuldades para a realização de suas atividades nos CAPS. Os resultados apontam que a maioria
das participantes tem experiência prévia em outros serviços de atendimento em saúde mental, antes
de ingressarem no CAPS. Quanto à formação específica em saúde mental, constatou-se que mais da
metade das enfermeiras possui especialização na área de enfermagem psiquiátrica. O tempo médio
de trabalho nos equipamentos selecionados é de três anos e sete meses. Os resultados indicam que
as enfermeiras desempenham atividades de assistência direta com a realização de grupos e ações
individuais. Para os enfermeiros, as facilidades encontradas para atuar no serviço são: afinidade com
a área da saúde mental, coordenação e reuniões de equipe. As dificuldades referidas pelos
enfermeiros são: a acomodação de auxiliares de enfermagem e a ausência ou pouco suporte
terapêutico aos profissionais. As questões relacionadas ao trabalho em equipe e à estrutura e
dinâmica do serviço, foram pontuadas por algumas enfermeiras como facilitadoras, enquanto que
para outras, como limitantes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12032008-094631/
Nº de Classificação: 5268
PEREIRA, Kely Cristina. Sexualidade na adolescência: trabalhando a pesquisa-ação com
referenciais teórico-metodológicos de Paulo Freire. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2007. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Este estudo visou a pesquisar a Sexualidade na adolescência, objetivando levantar as
amplas questões que a envolvem e a trabalhar com adolescentes escolares a educação preventiva,
mediante a implementação de um Programa Educativo, numa perspectiva participativa,
problematizadora e reflexiva. Tratou-se de uma Pesquisa-Ação qualitativa com referenciais teóricometodológicos fundamentados por Paulo Freire, no que tange à problematização, humanização,
otimização da vida e visão totalizadora do ser humano. No levantamento dos dados, utilizamos um
instrumento norteador com questões fechadas e abertas e observação participante. A pesquisa se
deu numa escola municipal interiorana, com 30 alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, de ambos
os sexos, na faixa etária de 10 a 12 anos, atendendo aos preceitos ético-científicos. Organizamos os
dados em quadros e a análise por categorização, possibilitando a compreensão e interpretação das
falas dos adolescentes pesquisados. Estes, em quase sua totalidade, entendem a adolescência como
fase de crescimento e nova; apresentam uma idéia real embora simplista sobre Sexualidade e sexo,
evidenciando Sexualidade como algo ligado ao comportamento e ao corpo, e sexo como ato em si e
gênero; revelaram já ter visto algo sobre o assunto no conteúdo de Ciências Naturais; têm os pais
como principal fonte de informação, tentando com estes esclarecer dúvidas; afirmaram ser a escola o
melhor local para o aprendizado da Sexualidade; concentraram suas dúvidas nos assuntos
respeitantes ao sexo e ao corpo, desejando dirimi-las com os profissionais de saúde; relacionaram a
saúde ao bem-estar e à vida, e sua promoção com a busca de cuidados preventivos; sugeriram que
esta temática seja discutida mediante estratégias participativas, com informações simples e claras.
Concluímos, construindo um Programa Educativo, subsidiado numa concepção crítica e reflexiva,
com vistas à práxis comprometida com a educação libertadora, favorecendo atitudes responsáveis e
efetivas na edificação de uma identidade consciente e autônoma, à luz da qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13032008-155919/
Nº de Classificação: 5269
RODRIGUES, Andrea Bezerra. Burn Out e estilos de coping em enfermeiros que assistem
pacientes oncológicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 143
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Correa
RESUMO: Esse estudo descritivo-exploratório e correlacional apropriou-se da abordagem quantitativa
e teve como objetivo caracterizar e analisar o burn out de enfermeiros oncologistas, considerando
suas relações com variáveis pessoais e ocupacionais. A população foi composta por 77 enfermeiros
que atuavam em unidades de Oncologia clínica e cirúrgica de cinco hospitais do município de São
Paulo. Foram utilizados, para a coleta de dados, três instrumentos: um inventário de dados
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demográficos e ocupacionais construído pela autora, o inventário de Burn out de Maslach e Jackson
e o inventário de Coping de Folkman e Lazarus. Os resultados apontaram que 53,3% dos enfermeiros
apresentavam algum sintoma de burn out, sendo 29,9% com alteração em uma das dimensões,
14,3% com alteração em duas dimensões e 9,1% com alteração nas três dimensões. Não foi
verificada para a população estudada diferença estatisticamente significativa entre as variáveis
demográficas e ocupacionais selecionadas com o burn out. Os principais estressores identificados
pelos enfermeiros foram: o óbito, o relacionamento com a equipe médica e de enfermagem e as
situações de emergência. Houve diferença, estatisticamente significativa, entre a dimensão
incompetência profissional, o estressor óbito e a utilização do coping suporte social e fuga esquiva; e
entre a dimensão desgaste emocional, relacionamento com equipe médica e de enfermagem e a
utilização do coping fuga esquiva. Os enfermeiros utilizaram em maior proporção os estilos de coping
resolução de problema e reavaliação positiva e, o estilo de coping menos utilizado, referiu-se à fuga
esquiva.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22032007-091733/
Nº de Classificação: 5270
MAGRO, Marcia Cristina da Silva. Cistatina C e Rifle: avanços na avaliação da função renal em pósoperatório de cirurgia cardíaca. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 75 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A prevalência de LRA no pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca varia em torno de 5% a
31%, dependendo da população estudada e do critério adotado para sua definição. Os objetivos
deste estudo foram classificar a função renal de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca,
utilizando o sistema classificador RIFLE (R=”risk”, I=”injury”, F=”failure”, L= 'loss” e E=”end-stage”) e
avaliar o desempenho discriminatório de um marcador de taxa de filtração glomerular, a Cistatina C
(CC). A amostra compôs-se de 121 pacientes, sem história de lesão renal prévia, acompanhados nas
24 , 48 e 72 horas. Os desfechos considerados foram alta ou óbito no PO. O RIFLE foi utilizado para
comparação com demais variáveis, bem como dois de seus componentes, a creatinina plasmática e o
clearance de creatinina. As categorias “R”, “I” e “F” do RIFLE foram consideradas como LRA. A idade
média dos pacientes foi de 50 anos, com 61,2% de sexo masculino, 38,8% de sexo feminino e
predomínio da raça branca (92%). A cirurgia valvar foi a mais realizada (48,8%), seguida de 43,8% de
revascularização do miocárdio e 7,4% de cirurgias combinadas, sendo que em 78% dos pacientes foi
adotada a circulação extracorpórea com duração máxima de 120 minutos. A grande maioria (97,5%)
dos pacientes obteve alta hospitalar. A LRA ocorreu em 78,5% pelo critério RIFLE. Quanto à CC,
constatou-se relação de seus níveis com a piora da função renal vista pelo RIFLE nos períodos
estudados. A CC apresentou maior sensibilidade e especificidade do que a Creatinina (Cr) para
sinalização de piora da função renal com área sob a curva (0,67 vs 0,62). O estudo confirmou melhor
desempenho da CC para detecção de LRA do que a Cr em PO da cirurgia cardíaca.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22032007-092317/
Nº de Classificação: 5271
COSTA, Gabriela Maria Cavalcanti. Deixar de ser mulher: conhecimento e significado cultural da
menopausa. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem. Programa
Interunidades, 2007. [250] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender o conhecimento e a vivência da menopausa para
um grupo de mulheres. Buscamos nos referenciais teórico-metodológicos da Antropologia médica, e
do método etnográfico, as bases para o estudo do evento. Os métodos utilizados para a coleta de
dados com 12 colaboradoras que vivenciam a menopausa foram a observação participante, a
entrevista semi-estruturada e o desenho de como elas visualizavam o corpo internamente, dentro de
uma silhueta feminina, previamente reproduzida. Para aquelas que não entendiam essa formulação
da proposta, foi solicitado que desenhassem aquilo que está envolvido com a menstruação e a
menopausa. O objetivo foi o de complementar as entrevistas; motivar as mulheres a falarem a
respeito da menopausa, verificar o quanto a representação que elas têm do corpo influencia, de fato,
o significados que possuem sobre a menopausa e, por fim, favorecer a interpretação compartilhada à
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medida que, ao desenharem, comentavam sobre seus desenhos. Os dados foram apresentados na
forma de narrativa e analisados à luz da teoria abordada. Nas narrativas, identificamos categorias que
foram integradas em três temas: corpo, menstruação e menopausa. Dessas categorias, emergiram
seis temas culturais: a menstruação caracteriza a mulher e define seu papel; o corpo emite os sinais;
o poder de Deus determina as funções do corpo; a menopausa como evento natural do corpo e a
menopausa e o deixar de ser mulher. Uma vez construídas as subcategorias / categorias / temas
passou-se a analisar a natureza da experiência comum entre as mulheres. Dessa forma, foram
delineadas a interpretação e a compreensão da vivência da menopausa, segundo suas elaborações
culturais. Prosseguimos com uma comparação entre as categorias, evidenciando os nexos, na
tentativa de sintetizar essas interpretações e compreensões em temas de significado. Destarte, foi
possível compreender que a menopausa, experiência humana feminina, é resultante de uma
construção singular, estando integrada a uma rede de significados, instituídos pelo grupo, que
condiciona o conhecimento e a vivência dentro de determinados padrões culturais que devem ser
considerados no cuidado pelos profissionais de saúde. Finalizando, o conhecimento sobre a
menopausa, neste grupo de mulheres, foi um processo construído ao longo da vida e reflete a
realidade cultural e social da localidade, para a qual a vivência da menopausa significa deixar de ser
mulher.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5272
SILVA, Maria Cláudia Moreira da. Fatores relacionados com a alta, óbito e readmissão em
unidade de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007.
84 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Marcia Cardoso de
RESUMO: Ao se considerar a importância da busca de indicadores que determinam, tanto a alta dos
pacientes das unidades de terapia intensiva (UTIs) como o risco de óbito e readmissão dos
internados nessa unidade, este estudo teve como objetivos: caracterizar os pacientes internados em
UTIs de hospitais que tenham unidades intermediárias quanto aos dados demográficos e clínicos;
descrever a mortalidade e a unidade de destino após a alta da UTI e a freqüência de readmissão
nessas unidades; comparar as médias do Nursing Activities Score (NAS), Simplified Acute Physiology
(SAPS II) e Logistic Organ Dysfunction (LODS) no primeiro e último dia de internação na UTI;
identificar os fatores associados com a alta, óbito e readmissão dos pacientes em UTI na mesma
internação hospitalar. Trata-se de um estudo prospectivo longitudinal de pacientes adultos internados
em UTIs gerais de dois hospitais governamentais e dois não governamentais do Município de São
Paulo que possuíam unidades intermediárias. A casuística compôs-se de 500 pacientes adultos
admitidos nessas UTIs. Os dados coletados foram referentes as primeiras e últimas 24 horas de
permanência na UTI, porém os pacientes foram acompanhados até a alta hospitalar para
identificação das readmissões. Os resultados mostraram predomínio de indivíduos idosos (55,80%),
do sexo feminino (56,60%), a maior parte procedente do Pronto-Socorro/Atendimento (37,60%) e
tempo de permanência na UTI entre um e dois dias (36,60%). Os antecedentes e os motivos de
internação mais freqüentes foram relacionados às doenças do aparelho circulatório. As médias dos
escores, no primeiro dia de internação na UTI, foram SAPS II, 37,41, LODS, 4,32 e NAS, 62,13. No
último dia de internação, o valor médio do SAPS II foi de 36,15, do LODS, 4,2 e do NAS, 52,17. Os
pacientes com alta da UTI apresentaram no último dia de internação, a média desses escores inferior
à de admissão. Nos indivíduos que morreram, as médias dos escores SAPS II e LODS foram
superiores no último dia de internação na UTI em relação aos valores de admissão; já as médias do
NAS foram similares. Os pacientes readmitidos apresentaram na alta da UTI diminuição da média dos
escores, porém essa diferença só alcançou níveis significativos quando o NAS foi o indicador
utilizado. A mortalidade foi 20,60% durante a internação na UTI, a maioria dos pacientes foi
transferida para unidade intermediária e aproximadamente, 9% foram readmitidos. Os pacientes que
foram encaminhados à unidade intermediária diferiram dos que foram para unidade de internação em
relação à idade, procedência, antecedentes, motivo de internação, SAPS II na admissão e NAS na
admissão e alta. Os pacientes que morreram, apresentaram maior tempo de internação, escores de
gravidade mais altos na admissão e, imediatamente, antes do óbito. No último dia de internação na
UTI, o NAS foi mais elevado entre os que morreram. Para o grupo de readmitidos, somente
antecedentes relacionados a doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho geniturinário e
o LODS na admissão foram diferentes se comparados aos não readmitidos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20042007-092510/
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Nº de Classificação: 5273
FERREIRA, Fernanda Cristina. As condições que levam as mulheres soropositivas ao HIV/aids a
abrir a privacidade de suas informações às equipes do Programa Saúde Família. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NICHIATA, Lúcia Y. Izumi
RESUMO: A aids é uma doença infecciosa que aparece na década de 1980. Desde sua descoberta
até os dias atuais houve mudanças nas características das pessoas infectadas. Uma dessas
mudanças foi a feminização. As mulheres devido às questões de gênero possuem singularidades na
forma do enfrentamento da doença. O acompanhamento das mulheres infectadas pelo HIV é
realizado principalmente, por serviços especializados de saúde. Depois da criação do Programa
Saúde da Família, em 1994, e o incentivo às ações de promoção à saúde e prevenção do HIV na
atenção básica, torna-se de suma importância a discussão de temas sobre bioética no caso da aids
no PSF. O PSF adentra as residências das famílias e tem uma relação de maior proximidade com a
comunidade, e incorpora um novo trabalhador que é o Agente Comunitário de Saúde. É a mulher
infectada pelo HIV que tem o direito de decidir a quem, como, onde e quando a informação sobre sua
soropositividade deve ser revelada. Este estudo teve como objetivos descrever em que condições as
mulheres infectadas pelo HIV abrem sua privacidade em relação a informação sobre o diagnóstico de
soropositividade a familiares, amigos e vizinhos; e identificar quais as motivações para abrir a
privacidade de informações para a equipe de PSF das mulheres infectadas pelo HIV/AIDS. Trata-se
de um estudo descritivo de natureza qualitativa, com enfoque bioético, realizado no Município de São
Paulo, com mulheres em acompanhamento em um serviço especializado em DST/AIDS e
cadastradas por uma equipe de PSF. Verificou-se neste estudo que as mulheres infectadas pelo
HIV/AIDS revelam a sua condição de soropositividade a família, amigos e vizinhos quando há
identificação com outro soropositivo, pressão de outros, confiança depositada em uma relação,
vontade de busca de apoio, preocupação com possível transmissão do vírus ao parceiro, quando
houve experiências positivas de apoio, e quando não consegue mentir quando questionada sobre sua
soropositividade. E não revelam quando há medo do preconceito, medo de ex-parceiros, medo de se
expor, houve experiências negativas como falta de apoio, rejeição e disseminação da informação, foi
estabelecido uma pacto de silêncio, não querem que sintam pena, há medo de que a relação mude,
envolve filhos menores de idade, preferem guardar para si e quando utilizam estratégias para manter
o segredo. As mulheres abrem a privacidade do diagnóstico para a equipe de PSF quando o
diagnóstico de soropositividade foi feito na própria unidade, quando ela sente que é melhor atendida
no PSF por ser portadora do HIV, tem vínculo com os profissionais do PSF como se fossem
familiares, confiam nos profissionais do PSF, sentem que os profissionais não sentem pena. E, não
revelam quando a atitude inadequada do profissional gerou medo e insegurança quando comunicou à
usuária o diagnóstico, acham que o PSF está ligado ao cuidado de pessoas com doenças graves e
acamados, não confiam nesses profissionais por medo de quebra do sigilo,e já possuem todo suporte
assistencial no SAE.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-20042007-094026/
Nº de Classificação: 5274
MOTA, Taia Duarte. As necessidades de saúde da perspectiva dos usuários de um serviço
comunitário de saúde mental. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: Esta é uma pesquisa qualitativa cujo objeto de estudo são as necessidades de saúde da
perspectiva de usuários de um serviço comunitário de saúde mental. A finalidade do estudo é
contribuir para o fortalecimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, propondo o conceito de
necessidades de saúde como um instrumento para orientação da organização dos serviços e dos
processos de trabalho em saúde mental. Os objetivos da pesquisa são identificar o entendimento dos
usuários do serviço sobre suas necessidades de saúde, verificar se são satisfeitas pelo serviço e
sistematizar as compreensões dos usuários de forma a contribuir para a organização das práticas no
serviço. O cenário de estudo é o Centro de Atenção Psicossocial Itaim Bibi da Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo que opera um projeto terapêutico baseado nos pressupostos da Reforma
Psiquiátrica. Participaram deste estudo cinco usuários-trabalhadores do Projeto de Geração de
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Trabalho e Renda O Bar BibiTanTã, resultado da Cooperação Técnica entre o CAPS Itaim Bibi, a
Área Temática de Enfermagem em Saúde Mental da Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo e a Associação Franco Basaglia. Os dados empíricos foram coletados por meio de entrevista
semi-estruturada e analisados segundo a técnica de análise de enunciação. Os resultados apontam
contradição com relação à satisfação das necessidades de saúde dos usuários. A análise das
entrevistas demonstra que o serviço desenvolve projetos e ações que respondem às necessidades
propriamente humanas e às necessidades alienadas de parte dos usuários, entretanto, na fala dos
sujeitos, não está claro se a ação do serviço é voltada explicitamente para a apreensão e satisfação
das necessidades, pois enquanto algumas são satisfeitas, outras parecem não encontrar espaço para
serem expressas. Ressaltamos a importância dos projetos de geração de renda, baseados a lógica
da Economia Solidária, pela diferença que faz na vida dos usuários-trabalhadores e, principalmente,
por ser um importante instrumento para a efetivação da Reforma Psiquiátrica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-20042007-101132/
Nº de Classificação: 5275
BERNARDINO, Elizabeth. Mudança do modelo gerencial em um hospital de ensino: a
reconstrução da prática de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2007. 177 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andrés
RESUMO: Nos locais onde a implantação do SUS avançou para a formação de redes de atenção, os
hospitais foram impulsionados à plena integração às redes municipais, o que impôs modificações
conceituais e operacionais nos modelos de gerenciamento. O hospital do estudo, adotou,
recentemente, um modelo gerencial baseado em “linhas de cuidado”, cujo objetivo geral é a
descentralização da gestão, através da construção de Unidades Funcionais (UF). A proposta de
descentralização e a adoção de uma lógica de organização do trabalho, mais por “equipe” do que por
“profissão”, ancoram esse novo modelo, cuja operacionalização local provocou o desmantelamento
do Serviço e a desarticulação/desmobilização dos trabalhadores de enfermagem. O presente estudo
teve, como objetivo geral: construir as mudanças que deveriam ser implementadas na organização
do trabalho em Enfermagem, tendo em vista o novo modelo de gestão adotado pelo hospital. Os
objetivos específicos foram: Reconstruir os determinantes históricos implicados na instituição do
modelo gerencial de enfermagem; identificar o contexto atual deste modelo, o seu significado e as
possibilidades futuras; articular as estratégias de enfrentamento dessa problemática, no que se refere
aos saberes e poderes e elaborar proposta e estratégias para a sua reconstrução. Esta pesquisa é do
tipo estudo de caso e de abordagem qualitativa, fundamentada no referencial histórico e social. Teve
como cenário, o HC/UFPR e a população foram os trabalhadores de enfermagem, que somam,
aproximadamente, 1200 funcionários. Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de grupo focal. O
grupo foi composto por 12 sujeitos, sendo 8 enfermeiras, 2 técnicas e 2 auxiliares de Enfermagem,
que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa. As falas foram transcritas e categorizadas,
usando-se a técnica de análise de conteúdo, na modalidade da análise temática. Como resultado, foi
possível apreender 3 categorias empíricas: os determinantes históricos implicados na instituição do
modelo gerencial de enfermagem; o contexto atual deste modelo, o seu significado e as
possibilidades futuras e as estratégias de enfrentamento, no que se refere aos saberes e poderes. No
que concerne aos determinantes históricos, ressalta-se: o estranhamento das enfermeiras com o
cenário externo e interno, o “desmanche intencional” da Enfermagem no hospital; a constituição
histórica do trabalho da Enfermagem e sua posição dentro da organização, e a percepção de que as
enfermeiras que assumiram cargos de confiança no novo modelo se comportam mais como gerentes
do que como enfermeiras-gerentes. Na categoria que identifica a situação atual, seu significado e as
possibilidades futuras, foi possível extrair a crise de identidade causada pela perda da Direção de
Enfermagem, e os dois aspectos que se perceberam mais afetados: o cuidado e o poder. Na
categoria estratégias de enfrentamento, foi possível apreender que as opções estratégicas para fazer
o enfrentamento incluem: agregar forças, encontrar uma liderança, legitimá-la e construir um projeto
próprio. Em síntese, o estudo mostra um ambiente em processo de mutação, os fatos que justificam a
mudança e as contradições entre os pressupostos teóricos do modelo e sua operacionalização. Na
perspectiva do gerenciamento que institui o novo, foram feitas propostas para o desenvolvimento da
Enfermagem do HC/UFPR, considerando os conhecimentos e as estratégias necessárias à conquista
de competências que poderão impactar em resultados nas dimensões técnica, política, comunicativa
e de desenvolvimento da cidadania. Neste sentido , os maiores desafios para a Enfermagem serão:
construir uma nova identidade, realizar o trabalho em equipe mantendo a unidade e a identidade
profissional, adquirir visibilidade na instituição, mudar o cuidado e ampliar a gerência. Para tanto, as
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enfermeiras precisam superar a formação tradicional e investir na formação inovadora. A seu favor,
contam com a experiência e o conhecimento adquiridos ao longo de muitos anos, que as qualificam a
fazer, se assim o desejarem, uma mudança bem sucedida.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-04042007-141739/
Nº de Classificação: 5276
GUERRER, Francine Jomara Lopes. Estresse dos enfermeiros que atuam em unidades de
terapia intensiva no Brasil. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007.
97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: O presente estudo propõe um levantamento do nível de estresse e dos principais
estressores presentes entre enfermeiros de unidades de terapia intensiva (UTI) das regiões
geográficas do Brasil. A população estudada foi constituída por 263 enfermeiros atuantes nas UTIs
dos diversos hospitais de alta complexidade das capitais dos Estados brasileiros. Os dados foram
coletados utilizando-se a Escala Bianchi de Stress, constituída por caracterização sociodemográfica e
51 itens que versam sobre as atividades desempenhadas pelos enfermeiros. A análise estatística foi
descritiva e inferencial, foi utilizado o alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade dos dados, os
testes não-paramétricos de Man-Whitney e Kruskall-Wallis para testar a diferença nas classificações
de grupos independentes, e a análise de variância ANOVA, quando o valor do teste foi significativo.
Com a finalidade de promover a comparação e estudo dos dados, foi realizado o escore de estresse
em 6 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 (91,6%), jovem (80,2% com menos
de 40 anos), sendo a maioria da população com 2 a 5 anos de formado (34,6%), atuantes na UTI há
aproximadamente 5 anos, sendo 87,8% enfermeiros assistenciais, 71,5% atuantes de UTI geral,
74,5% com pós-graduação Latu-Sensu, 38,8% atuantes na Região Nordeste. Os enfermeiros
obtiveram escore individual de estresse entre 2,41 e 5,21, porém a maioria ficou entre médio e alerta.
Considerando-se o escore de estresse por Região, obteve-se que SE>CO>N>NE>S para a análise
dos 6 domínios, obteve-se C>F>E>D>B>A, independentemente da região geográfica a que pertencia
o enfermeiro. A presença de uma pós-graduação para os domínios C e D apresentaram relação
estatisticamente significante (p < 0,05), na qual foi encontrada diferença para os enfermeiros da
Região Sudeste que apresentaram níveis mais elevados comparados aos da Região Nordeste. Fica
patente que a resposta aos estressores da UTI depende da avaliação individual e que a
administração de pessoal é um estressor presente em todas as Regiões Brasileiras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20042007-102303/
Nº de Classificação: 5277
MARTINS, Paula Andrea Shinzato Ferreira. Sistema de classificação de pacientes na
especialidade enfermagem psiquiátrica: validação clínica. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2007. 123 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARANTES, Evalda Cançado
RESUMO: A escassez de publicações a respeito de dimensionamento de pessoal na enfermagem
psiquiátrica motivou o desenvolvimento de um Instrumento para Classificar o Nível de Dependência
na Enfermagem Psiquiátrica, etapa inicial para o estabelecimento do número ideal de profissionais na
Equipe de Enfermagem da especialidade. Para tornar público um Sistema de Classificação de
Pacientes, o pesquisador deve garantir a validade de conteúdo e do constructo, além da
confiabilidade da ferramenta, permitindo à comunidade científica sua adoção como método, ou
mesmo, como material de referência no desenvolvimento de novos modelos. Desta forma, o
instrumento foi construído e teve seu conteúdo validado em estudo anterior. Assim, seus objetivos
buscaram a validação clínica, por meio de testes de confiabilidade e validade do constructo, além da
verificação de sua aplicabilidade na prática gerencial do enfermeiro. Duas amostras foram utilizadas,
sendo n=40 pares de instrumentos preenchidos na Fase 1 da coleta de dados e n=100 instrumentos
preenchidos na Fase 3 do estudo, tendo sido aplicados cinco diferentes critérios estatísticos, entre
eles: o coeficiente Kappa e a correlação de Spearman. O Instrumento para Classificar o Nível de
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Dependência na Enfermagem Psiquiátrica foi considerado confiável com índices satisfatórios de
concordância e o constructo foi validado, determinando o grau de dependência do paciente portador
de transtornos mentais, internado aos cuidados da equipe de enfermagem psiquiátrica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-20042007-105158/
Nº de Classificação: 5278
FREITAS, Ligia Menezes de. As ações dos trabalhadores de saúde: o enfoque na assistência em
hanseníase. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [117] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HELENE, Lúcia Maria Frazão
RESUMO: Este estudo tomou como objeto as práticas e os saberes que operam nas ações de saúde
dos trabalhadores de dois centros de referência em hanseníase de um determinado território do
Município de São Paulo. Trata-se de um estudo descritivo, cujo objetivo geral foi caracterizar as
ações de saúde que operam na assistência dos agentes em saúde, em serviços de referência à
hanseníase. O material empírico foi obtido por um formulário semi-estruturado, no período de agosto
a novembro de 2006 e foram entrevistados 11 profissionais, após permitirem sua participação na
pesquisa. Para a análise, foram utilizados os procedimentos, segundo a análise de conteúdo de
Bardin, que possibilitaram a visualização das seguintes categorias empíricas: práticas de saúde;
processo de trabalho em saúde e processo saúde-doença. A análise mostrou que os processos de
trabalho, de interação dos trabalhadores nas equipes e o de qualificação dos trabalhadores na área
da hanseníase expressam-se de forma homogênea e deficitária entre os estudados. Permitiu
também, evidenciar que as práticas de saúde dos trabalhadores dos serviços estudados estão
fortemente vinculadas à assistência respaldada no modelo biológico, pois realizam práticas de saúde
centradas na atenção individualizada e pautados na multicausalidade do processo saúde-doença.
Neste estudo, evidencia-se a necessidade de que as práticas de saúde na área da hanseníase sejam
incorporadas a um saber ampliado à intervenção do coletivo que possibilite trazer contribuições para
a meta de eliminação da doença e que sejam redefinidos os processos de trabalho, baseados no
âmbito da determinação e não só nos resultados do processo saúde-doença.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-20042007-110958/
Nº de Classificação: 5279
SARTORE, Alessandra Cristina. Adaptação cultural e validação do Herth Hope Index para a
língua portuguesa: estudo em pacientes com doença crônica. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GROSSI, Sonia Aurora Alves
RESUMO: O enfrentamento do processo do adoecer é mais adequado quando os pacientes possuem
esperança. É a esperança na recuperação da saúde que leva o paciente a enfrentar todas as
adversidades decorrentes do adoecimento e do tratamento. A avaliação da esperança proporciona a
implementação de intervenções que estimulam esperança em pacientes em cuidados paliativos e
seus familiares. Diante da inexistência de um instrumento validado no Brasil para medir esse
construto, optou-se pela realização da adaptação e validação do Herth Hope Index. Era também
nossa intenção comparar o sentimento de esperança entre pessoas sadias, doentes com câncer e de
doentes com outra doença crônica com características diferentes, como o diabetes. O estudo teve
como objetivos fazer a adaptação cultural e a validação do instrumento Herth Hope Index, comparar
os escores de esperança entre pacientes oncológicos, diabéticos e acompanhantes, analisar as
relações entre o nível de esperança da amostra com as variáveis sócio-demográficas e analisar as
relações entre o nível de esperança nos dois grupos de pacientes com variáveis clínicas de interesse.
A adaptação cultural e validação do Hert Hope Index foram realizadas conforme o método
preconizado pela literatura. A amostra foi composta por 131 indivíduos, divididos em 3 grupos. Os
resultados obtidos demonstram que em relação às propriedades psicométricas, o instrumento
apresentou um valor de alpha de Cronbach de 0.834 para a escala total. O teste-reteste conferiu a
reprodutibilidade do instrumento. A validade de construto foi confirmada por meio da validade
convergente que demonstrou correlação estatisticamente significativa entre a Escala de Esperança
de Herth (denominação da versão brasileira) e a Escala de Auto-Estima de Rosenberg, e da validade
divergente que também evidenciou correlação significante entre a Escala de Esperança de Herth e o
Inventário de Depressão de Beck. A análise fatorial pelo método dos componentes principais não
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confirmou os três fatores da escala original confirmou apenas que existem três fatores, mas com
composição diferente dos itens em relação à escala original. O nível de esperança nos três grupos foi
elevado e não houve diferença estatística entre eles. A comparação entre o nível de esperança e as
variáveis sócio-demográficas na amostra estudada não apresentou diferença estatisticamente
significativa. O nível de esperança não foi relacionado com a dor e tipo de tumor nos pacientes
oncológicos e nem com o tratamento ou coexistência de hipertensão arterial nos diabéticos. As
propriedades psicométricas do instrumento foram demonstradas e, portanto ele pode ser utilizado
para mensurar a esperança na população brasileira. Considera-se importante que a Escala de
Esperança de Herth continue a ser testada quanto à sua confiabilidade e validade em diferentes
contextos sócio-culturais da realidade brasileira.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20042007-132715/
Nº de Classificação: 5280
FERREIRA, Márcia Zotti Justo. Essências florais: medida da sua influência na vitalidade em seres
vivos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natália Teresa
RESUMO: Trata-se de um estudo experimental aleatório: os tratamentos e suas repetições foram
arranjados no delineamento experimental Inteiramente Casualizados. Foi realizado no Instituto
Agronômico – IAC de Campinas, no período de 17 a 23 de março (Fase 1) e de 1 a 7 de agosto
(Fase 2) de 2006. Buscou, dentro da área da Biofísica, novos aparatos e tecnologias que pudessem
avaliar o efeito das Essências Florais em seres vivos. Utilizaram-se sementes de feijoeiro que
receberam três tipos de tratamentos (regas), sendo eles: Tratamento 1(água), Tratamento 2 (água
com veículo alcoólico, - aqui utilizado conhaque) e Tratamento 3 (água com veículo alcoólico e
Essência Floral - Walnut). Foram analisadas a emissão biofotônica só na Fase 1 e os parâmetros de
crescimento biológico durante a germinação nas Fase 1 e 2. No resultado da medição biofotônica,
não foi possível se obter gráficos que caracterizassem com precisão a emissão de fótons, pois os
fatores externos, dentre eles a luminosidade, os climatológicos e a escolha de areia como substrato,
impossibilitaram a leitura dos dados. Na medição biológica da Fase 1, nos primeiros três dias de
germinação, elas permaneceram em Germinador de Sementes só com água. A Análise de Variância
para a altura das plântulas obteve o valor F de 0,1200 , com o coeficiente de variação de 10,51%, e
para o comprimento das raízes o valor F de 0,4800 com o Coeficiente de Variação de 12,49% e a
posteriori realizou-se o Teste de Tukey , não sendo significativos estatisticamente nenhum deles. Na
Fase 2 utilizou-se as regas diferenciadas desde o primeiro momento da germinação, com isso na
Análise de Variância para a altura das plântulas o valor F foi de 0,0584 e o Coeficiente de Variação
de 13,76% e para o comprimento das raízes o valor F de 0,0538 e o Coeficiente de Variação de
12,40% e a posteriori realizou-se o Teste de Tukey , não sendo significativos estaticamente nenhum
deles. Nessa fase acrescentou-se mais uma medida, o peso das raízes, no qual a Análise de
Variância o valor F foi de 0,005, mostrando que houve diferença estatisticamente significativa na
média dos pesos das raízes, segundo o tratamento utilizado e o valor do coeficiente de variação
obtido foi de 6,25%. Para o Teste de Tukey obteve-se significância estatística, sendo esse resultado
indicativo que as Essências Florais, neste experimento estimularam maior brotamento das raízes
(fasciculamento), sendo que esse fenômeno auxilia a plântula a superar os estresses hídricos e
também estabelecer maior resistência ao ataque de patógenos radiculares. Para a realização desse
experimento foram necessárias as interações de três grandes áreas de conhecimento: Enfermagem,
Agronomia e Engenharia Elétrica. Demonstrando assim a necessidade e importância na promoção de
pesquisas multidisciplinares, pois só assim se promoverá a busca de aparatos que evidenciem a ação
das Terapias Alternativas/Complementares quando utilizadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20042007-134835/
Nº de Classificação: 5281
SODRÉ, Paula Canova. Estudo sobre a disfunção sexual de mulheres com lesão medular. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: O sexo é inerente ao ser humano e através dele é que se gera uma vida. Em se tratando
da sexualidade de uma pessoa que sofreu um trauma raquimedular com lesão na medula espinhal, é
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ainda maior o tabu por haver uma certa de dose de desinformação e preconceitos que são gerados
por culpa de uma cultura em relação ao sexo complicando-se ainda mais quando este indivíduo é do
sexo feminino. Há circunstâncias agravantes como a desinformação sobre o tema, o próprio tabu,
sobre sexo e sexualidade e os preconceitos inerentes a uma sociedade ainda machista em relação a
mulher, a sua sexualidade e a sua deficiência física. É sabido que qualquer pessoa que sofreu algum
dano na medula, além de comprometimento da sensibilidade, locomoção, funções intestinais e
urinárias, independente da região lesionada, também acomete a função sexual. Cada pessoa reage
de maneira diferente por mais semelhante que seja a lesão. O presente estudo exploratório,
descritivo, transversal, aplicado de campo, de natureza quantitativa realizado em 3 hospitais e duas
clínicas de fisioterapias na cidade de Ribeirão Preto, S.P., com a finalidade de se conhecer as
mulheres vítimas de Trauma Raquimedulares (TRM) com lesão neurológica atendidas no período
compreendido entre 1º de janeiro de 2000 a 31 de julho de 2004. Foi identificada uma população de
81 mulheres. Deste total, foram excluídas 30 que não atenderam os critérios de inclusão, 12 delas
com diagnósticos não relacionados à lesão medular, 11 não localizadas, seis que faleceram e uma
que se recusou a participar da pesquisa. A faixa etária que predomina mais o ocasionamento de
lesões medulares é dos 18 aos 37 anos (38%), Após a lesão, 27% permaneceram solteiras, 28% com
seus companheiros e 44% apresentam cuidadores do sexo feminino na composição familiar; 55% de
mulheres L.M. são praticantes, a evangélica (47%); 53% são da raça branca; predomínio da
escolaridade nível de ensino fundamental (49%), analfabetismo (9%). Observamos mudanças
profissionais de antes da LM e pós, de operacionais para manuais. 75% não fumam, 61% fazem uso
de bebidas alcoólicas. Apresentaram etiologia traumática (100%), nível lombar (53%), seguido do
cervical (27%), torácica (16%) e sacral (4%,). Das causas, acidente automobilístico (29%), 12% de
queda, em terceiro encontra-se o FAF, levantamento de peso, atropelamento e acidente de
motocicleta 8% cada, a quarta foram mergulho em águas rasas e espancamento e, com 2% cada,
FAB, práticas de atividades esportivas e queda de objeto sobre a cabeça práticas de esportes
radicais, e até espancamento, queda da própria altura, 16% das mulheres, e dentre estas mulheres
94% são idosas. 77% sofreram lesão a mais de quatro anos e apenas 22% abaixo de três anos. 78%
das mulheres não utilizam anticoncepcionais. 31% apresentam hipertensão, 22% colesterol e ou
trigliceres alterados, 11% diabetes, O aborto foi o de maior prevalência das complicações
gestacionais, 6%. Outras doenças, a depressão, com 14% seguida de problemas hormonais e a
síndrome do pânico com 6%, em terceiro a talacemia com 4% e câncer de mama, anóxia neonatal,
problemas respiratórios e retardo mental com 2% cada. Quanto a escala MIF, níveis de dependência
destacam-se as atividades de nível 1 (ajuda total), o item locomoção (36%), o controle de
esfincteriano (12%), as transferências (10%), a independência completa do item interação social está
com escore baixo, 69%, comprovando a exclusão social do deficiente. Independência completa
sonora (71%), visual (73%), independência completa para a resolução de problemas (74% apenas),
88% para memória, 90% expressão não vocal e 92% expressão vocal respectivamente. Quanto à
escala CSFQ, 90% da população apresenta disfunção sexual em relação a variável prazer, disfunção
do orgasmo (90%) disfunção do desejo/freqüência (76%) e 72% disfunção do interesse sexual (72%)
e a variável excitação (92%). Através do Instrumento IV, observamos os relatos das mulheres com
lesão medular entre eles surgiram comentários sobre alterações da sexualidade, da sensibilidade, na
vida conjugal, da libido, do orgasmo, da lubrificação vaginal, na percepção da auto-imagem, presença
de dor neuropática e no período menstrual; a não busca de auxílio de profissionais;
homossexualismo; problemas sexuais do parceiro (companheiro); áreas erógenas sexuais; situações
constrangedoras; expectativa de vida sexual, visão da vida sexual; religiosidade na vida sexual.O
paciente com lesão espinhal, principalmente a mulher, é um tipo de paciente que, pela sua
complexidade, suas peculiaridades e escassez de estudos sobre sexualidade feminina, demanda um
cuidar específico que permeie as diferentes dimensões sociais, psicológicas e físicas, assegurando
um cuidado holístico e a continuidade deste cuidar em domicílio estabelecendo um cuidar e um
processo de reabilitação de qualidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-24042007-163408/
Nº de Classificação: 5282
CAMARGO, Tamara Carolina de. Eficácia da esterilização a vapor de instrumental laparoscópico
montado versus desmontado: um estudo experimental. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2007. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: A vídeo-laparoscopia é uma inovação tecnológica que trouxe indiscutíveis vantagens e
também novos desafios, incluindo nestes, as diretrizes para o reprocessamento adequado dos
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instrumentais e seus acessórios. A autoclavação dos instrumentais laparoscópicos desmontados é
mais segura, uma vez que a condução térmica é facilitada. No entanto, são artigos complexos,
compostos por múltiplas peças e a sua remontagem no momento da cirurgia traz transtornos às
equipes cirúrgicas, correndo o risco do não funcionamento ou de danos às peças pela montagem
inadequada. Existe um arraigado conceito, entre os profissionais da saúde, que para o sucesso da
esterilização ser alcançado, é necessário o contato direto do vapor com todas as superfícies dos
materiais submetidos à autoclavação sem considerar também o raciocínio do calor latente. A
destruição microbiana por meio da esterilização pelo vapor está essencialmente relacionada ao calor
latente, gerado pela condensação deste em contato com a superfície fria do material, promovendo a
termocoagulação das proteínas microbianas. É uma prática comum nos hospitais brasileiros a
realização da autoclavação de instrumentos previamente montados, apesar de não haver
comprovação científica consistente dessa prática. Isto posto, esta investigação teve o objetivo de
avaliar a eficácia do processo de esterilização a vapor dos instrumentais laparoscópicos previamente
montados, comparando os seus resultados com os desmontados, considerada neste estudo a melhor
prática. Tratou-se de uma pesquisa experimental, laboratorial, com abordagem quantitativa. Foram
selecionados dois modelos de maior complexidade dentre os instrumentos laparoscópicos para
realização do estudo, sendo eles: trocarte com válvula tipo janela rosqueada de 5mm, composto por
cinco peças desmontáveis e pinça para dissecção de 5mm, composta por quatro peças
desmontáveis. Cada peça dos instrumentais foi considerada como uma unidade amostral na análise
microbiológica. Este estudo teve então como Grupo Montado: instrumentais laparoscópicos
montados; Grupo Desmontado: instrumentais laparoscópicos desmontados; Grupo Contagem
Microbiana: instrumentais laparoscópicos submetidos aos procedimentos de contaminação desafio,
encaminhados diretamente para o teste de contagem microbiana. O inóculo para a contaminação
desafio constitui-se de suspensão do Geobacillus stearothermophilus, na forma esporulada, acrescido
de sangue de carneiro desfibrinado esterilizado. Todos os instrumentais foram contaminados
desmontados com o inóculo desafio. Os grupos Montado e Desmontado foram submetidos aos
processos de limpeza manual, complementada pela limpeza automatizada em lavadora ultra-sônica
com retrofluxo, enxágüe em água corrente e sob pressão. Por fim, foi realizado o enxágüe com água
destilada esterilizada e secagem com ar comprimido medicinal. Na seqüência, foi realizado sorteio
para composição dos Grupos Montado e Desmontado. Os instrumentais foram embalados
individualmente em papel grau cirúrgico e submetidos à esterilização a vapor em autoclave com prévácuo. Após a esterilização, os instrumentais foram avaliados quanto à eficácia da esterilização, por
meio dos resultados dos testes de cultura microbiológica, utilizando o método de inoculação direta.
No Grupo Montado foram recuperados os microrganismos teste em três peças de uma mesma pinça
(3/48) e em três peças de um mesmo trocarte (3/60), enquanto que no Grupo Desmontado o
microrganismo teste não foi recuperado nas unidades amostrais estudadas. Nas condições desse
experimento, os resultados obtidos refutaram a hipótese inicial da pesquisa quanto à segurança da
autoclavação das pinças e dos trocartes utilizados em cirurgia laparoscópica previamente montados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20042007-140745/
Nº de Classificação: 5283
SILVA, Magda Aparecida dos Santos. Efeitos da intervenção treinamento, avaliação e registro
sistematizado no controle da dor pós-operatória de cirurgia cardíaca. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Trata-se de um ensaio clínico com três Grupos. Avaliaram-se os efeitos da intervenção
“Treinamento, Avaliação e Registro Sistematizado de Dor” sobre a intensidade da dor, o consumo
suplementar de morfina, o tratamento de efeitos colaterais e a satisfação com a analgesia dos
doentes, no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Foram estudados 182 doentes, no Grupo I (GI,
N=55), Grupo II (GII, N=66) e Grupo III (GIII, N=61). Todos receberam a mesma orientação préoperatória e submeteram-se ao mesmo protocolo medicamentoso para o controle de dor e dos efeitos
colaterais. No GI a equipe de enfermagem não recebeu Treinamento e realizou a avaliação da dor
conforme rotina da instituição. Nos GII e GIII toda a equipe de enfermagem participou do Curso de
Capacitação Sobre a Dor e Seu Controle (Treinamento). No GII a equipe de enfermagem utilizou a
Ficha Sistematizada sobre Dor e seu Controle, a cada duas horas. No GIII a equipe de enfermagem
não utilizou esta Ficha. Os doentes dos três Grupos também foram avaliados pela pesquisadora nas
primeiras 30 horas, a cada 6 horas (6 Momentos). Os resultados foram analisados pelos testes de
Kruskal-Wallis, Dunn, Friedman, Qui-quadrado e Verossimilhança. O nível de significância adotado foi
de 5%. Os Grupos foram semelhantes quanto à idade, sexo, escolaridade, tipo de cirurgia, tipo de
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dreno e estado físico. A dor ao repouso e à tosse foi menos intensa no GII. Ao repouso observou-se
diferença no Momento 2 (p=0,012) e à tosse, nos Momentos 2, 3, 4 e 6 (p=0,021, p=0,005, p=0,048 e
p=0,001, respectivamente). Na dor à inspiração profunda não houve diferença intergrupos. No GII
observou-se maior uso de morfina suplementar (p=0,002), maior número de doentes recebendo
morfina (p=0,002) e maior média na relação dose de morfina/doente (p=0,022). O GI foi o que menos
recebeu antiemético (p=0,019, Momento 2) mas teve a maior ocorrência de náusea e vômito
(p=0,032, Momento 6). Prurido ocorreu somente uma vez e não houve depressão respiratória. A
satisfação com a analgesia foi mais elevada no GII nos Momentos 2 e 3 (p=0,001 e p=0,012). O
Treinamento associado à Ficha Sistematizada sobre a Dor e seu Controle incitou os enfermeiros a
intervirem mais vezes para o ajuste da analgesia, melhorou o controle da dor e a satisfação dos
doentes com a analgesia. Mostrou-se a melhor opção para o controle da dor no pós-operatório de
cirurgia cardíaca.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-17052007-111100/
Nº de Classificação: 5284
CARRIJO, Alessandra Rosa. Registros de uma prática: anotações de enfermagem na memória de
enfermeiras da primeira escola nightingaleana no Brasil (1959-1970). São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: O presente estudo foi elaborado a partir dos depoimentos orais de sete enfermeiras,
sendo uma ex-diretora e seis ex-alunas, da Escola de Enfermagem Lauriston Job Lane, do Hospital
Samaritano, criado em 1894, na cidade de São Paulo. Essa instituição de ensino funcionou de 1959 a
1970. Os depoimentos revelaram inúmeras situações vividas por essas mulheres inseridas em uma
categoria profissional historicamente identificada como feminina, vale dizer, a Enfermagem. Teve
como objetivos: apresentar como essas narradoras vivenciaram o processo de sua formação
profissional nessa escola, revelando como os registros (anotações) de enfermagem eram ensinados
e realizados na década de 1960. Os dados coletados nas entrevistas foram analisados com base nas
propostas da Análise de Conteúdo de Bardin (1977) e Minayo (1989), distribuídos em duas principais
categorias: Trajetória Acadêmico-Profissional das Colaboradoras e Registros de Enfermagem Histórico dos Registros. A discussão sobre os registros de enfermagem torna-se relevante na medida
em que a formação profissional privilegia a técnica, sobrepondo os conteúdos dos fundamentos da
enfermagem, negligenciando, em muitos casos, a teorização do cuidado. Pelo conteúdo dos
depoimentos orais foi possível identificar a importância das anotações de enfermagem para uma
assistência de qualidade, suas características e transformações ao longo dos tempos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17052007-095948/
Nº de Classificação: 5285
OLIVEIRA, Alfredo Almeida Pina de. Análise documental do processo de capacitação dos
multiplicadores do Projeto "Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades" no Município de São
Paulo à luz da promoção da saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: A Promoção da Saúde representa um novo paradigma na organização dos serviços de
saúde e na estruturação do cuidar no processo saúde-doença ao reconhecer e intervir nas
potencialidades existentes nos modos de viver e de trabalhar em um determinado momento histórico
e social. Para tanto, um dos desafios para a consolidação do Sistema Único de Saúde refere-se à
capacitação da força de trabalho em saúde a fim de rever o emprego da pedagogia tradicional nos
processos educativos e contribuir na superação do modelo biomédico, especialmente, na Atenção
Básica da Saúde. Nesta perspectiva, o projeto “Nossas crianças: janelas de oportunidades”,
vinculado ao Programa de Saúde da Família, realizou oficinas de capacitação que extrapolaram a
atenção ao corpo biológico, englobando também a dimensão afetiva e social no cuidado da criança
por meio do fortalecimento das competências familiares. Foram objetivos deste estudo: analisar o
conteúdo, as estratégias e os métodos avaliativos da capacitação à luz da Promoção da Saúde e
identificar as tendências pedagógicas que permeiam tal processo. Recorreu-se à análise documental
deste processo, cujos diferentes registros foram categorizados, respectivamente, a partir da
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perspectiva freireana e das Dimensões de Saúde e Bem Estar de Ronald Labonte. Resultados: os
conteúdos da Promoção da Saúde difundidos na capacitação incorporaram conceitos como eqüidade,
resiliência, defesa dos direitos, emancipação, autonomia, patrimônio, redes sociais, cooperação e
participação na abordagem dos profissionais de saúde para o cuidado infantil através da família. A
capacitação dos multiplicadores realizada foi embasada em vertentes críticas da pedagogia e
representadas pelas categorias freireanas: autonomia e liberdade dos sujeitos, bem querer aos
educandos, complementaridade objetiva e subjetiva, compromisso com a mudança, educação
permanente dos seres humanos, horizontalidade das relações de poder, práxis dialógica e reflexão
crítica da realidade. Conclui-se que, processos educativos embasados em pedagogias críticas
favorecem a incorporação de um novo referencial para o cuidado infantil à luz do conceito positivo de
saúde e a criação de um espaço acolhedor capaz de emancipar sujeitos para transformar os perfis de
saúde-doença da população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-17052007-101339/
Nº de Classificação: 5286
MARTINHO, Maria Antonieta Velosco. Eficácia dos integradores químicos x indicadores
biológicos no monitoramento dos ciclos de esterilização a vapor: revisão sistemática da
literatura. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natalia Teresa
RESUMO: Este estudo trata-se de uma revisão sistemática cujo objetivo foi levantar as evidências na
literatura científica da eficácia dos integradores químicos no monitoramento dos ciclos de
esterilização a vapor. As estratégias de busca foram realizadas nas bases de dados MEDLINE,
LILACS, CINAHL, DEDALUS, OVID, Cochrane e Google Acadêmico, através de combinações dos
termos esterilização (sterilization), integrador químico (chemical integrator), indicador químico
(chemical indicator), indicador biológico (biological indicator), monitoramento (monitoring) e reagente
(reagent). Foi realizado ainda busca em árvore das referências dos artigos selecionados. Os estudos
foram selecionados sem restrições quanta a data de publicação e a língua, com critérios de inclusão
de estudos básicos experimentais comparativos quanto ao desempenho dos indicadores químicos
frente a cinética de morte microbiana ou resultados obtidos por meio de indicadores biológicos em
ciclos de esterilização a vapor e exclusão de estudos realizados com métodos de esterilização que
não a vapor e estudos que evidenciam utilização de indicadores químicos classes 1, 2, 3 e 4. No total
foram selecionados 7 estudos, sendo que o mais antigo data 1975 e o mais recente 2006, 6 destes
estudos compararam indicadores químicos à indicadores biológicos e 1 estudo comparou indicadores
químicos frente a curva da cinética de morte microbiana dos Bacillus stearothermophilus. Em relação
à origem dos estudos 1 é europeu e 6 americanos, sendo 1 destes brasileiro. Para análise e
avaliação dos estudos utilizou-se a seguinte categorização: escopo, tipo de estudo, unidades
amostrais, amostra, esterilizador utilizado, procedimentos, análise dos dados, limitações, resultados,
conclusões e comentários. Observou-se uma tendência de utilização de temperaturas de 132º e
121ºC para a realização dos experimentos. O tamanho amostral variou de 1 a 47 indicadores por ciclo
e o número de ciclos reproduzidos de 1 a 12. Não houve uma tendência em relação aos
esterilizadores utilizados e tempos de exposição adotados. 4 estudos utilizaram integradores
químicos nos experimentos, sendo que 2 destes utilizaram indicadores não classificados,
concomitantemente. Analisando os resultados dos estudos conclui-se que nenhum integradores
classe 5 nem indicadores biológicos apresenta respostas 100% sensíveis ou 100% específicas
quanto ao desempenho esperado e que Integradores químicos classe 5 e indicadores biológicos
apresentam variações de sensibilidade e resistência muito próximos uns dos outros, não cabendo
neste momento classificá-los numa escala de efetivos a não efetivos. Os resultados obtidos dos
integradores classe 6 mostram 100% de viragem dentro do tempo estimado, sugerindo que estes
integradores são efetivos para o monitoramento dos ciclos a vapor.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-17052007-112405/
Nº de Classificação: 5287
LEON, Maria Denise. Ansiedade e medo no pré-operatório de cirurgia cardíaca: intervenção de
enfermagem na abordagem psicossocial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PUSCHEL, Vilanice Alves de Araújo
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RESUMO: O investimento dessa pesquisa foi colocar em evidência os sentimentos de ansiedade e
medo, encontrados em pessoas que se submeteriam à cirurgia de revascularização do miocárdio, por
meio da aplicação de uma estratégia de intervenção grupal, na abordagem psicossocial. Os objetivos
foram: identificar os níveis de ansiedade e medo nas pessoas que iriam se submeter à cirurgia de
revascularização do miocárdio (RM); implementar uma estratégia de orientação grupal na visita préoperatória, na abordagem psicossocial, para as pessoas que apresentaram medo e ansiedade no
pré-operatório de cirurgia de RM; comparar os níveis de ansiedade e medo entre as pessoas que
receberam as orientações tradicionais da instituição e aquelas que participaram da estratégia de
orientação grupal na visita pré-operatória; apreender o significado das orientações pré-operatórias
segundo a percepção das pessoas participantes dos grupos de intervenção. A pesquisa, de natureza
quantitativa e qualitativa, foi realizada em um hospital especializado em cardiologia, no município de
São Paulo no período de abril a agosto de 2006. Das pessoas abordadas para avaliação (109), 60
participaram efetivamente do estudo, sendo 30 no grupo de intervenção e 30 no grupo controle. Foi
realizado um ensaio clínico controlado randomizado. Os dados foram analisados por meio de análise
estatística e de análise de conteúdo, segundo Bardin. No grupo de intervenção foram utilizadas
dinâmicas grupais para promover um ambiente relaxante e possibilitar aberturas para livre expressão
das pessoas participantes. A maioria dos participantes era do sexo masculino, com Ensino
Fundamental Incompleto, com nível sócio-econômico médio, com idade média de 62,02 anos.
Verificou-se que as pessoas que participaram do grupo de intervenção tiveram redução nos níveis de
ansiedade e o medo de forma clínica e estatisticamente significantes. As dinâmicas proporcionaram
um momento lúdico e expressivo, além do significado cognitivo/afetivo e relacional, sendo alcançada.
a segurança e a tranqüilidade que levaram à redução da ansiedade e do medo. Os resultados
indicam que as orientações pré-operatórias realizadas de forma grupal, na abordagem psicossocial,
produzem resultados efetivos e, portanto, recomenda-se que essa estratégia seja implementada nas
instituições hospitalares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-17052007-113555/
Nº de Classificação: 5288
BARBOZA, Tatiane Aparecida Venâncio. Dimensões tecnológicas presentes no processo de
reestruturação das práticas de enfermagem no PSF: estudo de caso à luz da promoção da saúde.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [83] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: Introdução: A partir da implantação do PSF como estratégia de operacionalização das
diretrizes do SUS, surgiu a necessidade de reorganização da assistência, principalmente, em relação
às demandas até então desconhecidas pelos profissionais. No caso específico da UBS Jd. Boa Vista,
os usuários portadores de lesões de pele crônica, demandou uma reestruturação das práticas de
cuidado. O presente estudo, portanto, foi desenvolvido no âmbito das tecnologias na atenção para o
cuidado de famílias com pessoas portadores de lesões de pele, tendo como objeto, a reconstrução
das práticas de enfermagem na UBS Jd. Boa Vista à luz da Promoção da Saúde. Objetivo: Descrever
as tecnologias presentes na intervenção de enfermagem realizada na UBS Jd. Boa Vista. Caminho
Metodológico: A metodologia escolhida para desenvolver a pesquisa insere-se na abordagem
qualitativa, a partir de dois casos selecionados do projeto de intervenção realizado na UBS Jd Boa
Vista. O método escolhido para o desenvolvimento do trabalho foi o “fluxograma analisador”, um
diagrama muito usado por diferentes campos de conhecimento, com a perspectiva de "desenhar" um
certo modo de organização de um conjunto de processos de trabalho. A escolha desse método para
o tema em questão, diz respeito à perspectiva de compreensão e análise com vistas aos processos
emancipatórios do campo da promoção da saúde. Resultados e Discussão: Considerando a
complexa configuração tecnológica do trabalho em saúde, este estudo evidenciou que somente as
tecnologias-duras (equipamentos, materiais e infra-estrutura) não são suficientes para se transformar
a realidade. Ao realizar uma intervenção em saúde, é essencial a utilização dos nossos
conhecimentos de como trabalhar a relação de cidadania entre o usuário e o serviço (tecnologias
leves), além de incorporar às ações, conceitos como empowerment, advocacy, educação em saúde e
abordagem familiar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-21052007-094617/
Nº de Classificação: 5289
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MOREIRA, Patrícia Luciana. Tornar-se mãe de criança com câncer: construindo a parentalidade.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender a experiência de tornar-se mãe de uma
criança com câncer. Foi utilizado como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como
referencial metodológico o Interacionismo Interpretativo. Participaram do estudo sete mães de
crianças que estavam em tratamento de câncer. As narrativas biográficas revelaram que o papel de
mãe é construído num processo articulado, que conjuga a interação entre dois temas: VIVER O
TEMPO DA DOENÇA, que representa um olhar da mãe direcionado para si, vivendo agora uma
situação nova como mãe, continuamente permeada pelas incertezas inerentes à doença e à
necessidade de afastar a ameaça de morte criança e VIVER O TEMPO DE LUTA PELA VIDA DA
CRIANÇA, que representa a dimensão dos comportamentos da mãe, que se expressam nas
interações consigo mesma, com o filho e com todos os elementos envolvidos na experiência,
evidenciando a construção do seu papel de mãe. A descrição dos temas proporcionou a
compreensão da experiência de tornar-se mãe de uma criança com câncer através das epifanias:
Perceber que seu tempo com a criança está ameaçado, Decidir que este é o tempo da criança e
Lutar pela criança movida por amor. Foi possível perceber através desses momentos reveladores que
existe uma relação entre a parentalidade e a temporalidade, na qual o tempo se manifesta nesta
experiência de transição, como uma das dimensões da construção do papel de mãe de uma criança
com câncer.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-17052007-115546/
Nº de Classificação: 5290
GUEDES, Adriana Cecel. A associação entre o perfil clínico e psicossocial de pessoas com
diabetes mellitus usuárias de uma unidade de saúde da família de Sorocaba-SP. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PÜSCHEL, Vilanice Alves de Araújo
RESUMO: Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica responsável por altos índices de morbimortalidade. Diversas tentativas de intervenção vêm sendo feitas o controle dessa doença e para
diminuir a sua incidência das doenças crônicas, entretanto os números ainda são bastante
assustadores. A atenção primária à saúde é o âmbito privilegiado para o acompanhamento das
pessoas com diabetes mellitus (DM) especialmente no Programa de Saúde da Família que constitui
estratégia prioritária para a reestruturação do modelo assistencial vigente no Sistema Único de
Saúde. Assim, compreender os aspectos psicossociais e das condições de saúde das pessoas com
DM pode ser importante nesse sentido . Esse trabalho teve por objetivos: Identificar como as pessoas
com diabetes mellitus usuárias de uma Unidade da Saúde da Família (USF) no interior de Saõ Paulo
avaliam seu cotidiano, seu lazer, seu trabalho e os seus relacionamentos; caracterizar as condições
clínicas e o estilo de vida dessas pessoas e verificar a relação entre a auto-avaliação do cotidiano,
lazer, trabalho e relacionamento, suas condições clínicas, e os seus estilos de vida. Trata-se de um
estudo não experimental, correlacional com uma abordagem quantitativa. Foram avaliadas 152
pessoas com diabetes usuárias de uma USF em Sorocaba-SP por meio de respostas a questões de
um questionário, pelo exame físico e pela avaliação dos prontuários. A amostra foi composta, em sua
maioria, por pessoas do sexo feminino (59,2%), com idade média de 58,22 anos, casadas (57,9%), e
católicas (58,6%). Possuíam baixo nível de escolaridade e baixa renda mensal sendo que 48% não
exerciam atividade formal de trabalho. O tempo médio do diagnóstico de DM foi de 9,25 anos. A
maior parte da população, (42,7%) utilizava hipoglicemiantes orais como terapêutica medicamentosa.
A presença de complicações crônicas foi referida por 44,2% dos participantes da pesquisa, sendo a
retinopatia a mais freqüente entre elas. 86,7% apresentavam controle glicêmico ruim e a maioria
estava com sobrepeso. As pessoas fizeram uma regular avaliação dos aspectos psicossociais
atribuindo melhor média aos relacionamentos sociais e a pior média ao lazer. Quanto ao estilo de
vida e ao autocuidado mais da metade das pessoas referiram acordar disposto após uma noite de
sono, 77,6% referiram não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, 50% dos participantes da pesquisa
não praticavam atividades físicas, e a maior parte das pessoas estudadas fazia automonitorização de
forma irregular na farmácia ou na UBS. Homens e mulheres que tinham maior nível de escolaridade
avaliaram melhor os aspectos psicossociais de suas vidas e praticavam de forma correta a auto
monitorização, pessoas mais velhas fumavam mais e ingeriam mais bebidas alcoólicas. As pessoas
com menor renda mensal apresentavam maiores dificuldades para dormir enquanto as pessoas que
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melhor avaliaram suas vidas dormiam melhor e praticavam mais atividade física da forma adequada.
As pessoas que praticavam atividades físicas tinham melhor controle glicêmico. Assim, foi possível
identificar que as condições psicossociais e sociodemográficas podem estar ligadas às condições de
saúde das pessoas com DM, o que deve ser considerado pelos profissionais que atuam na USF,
visando à promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, o tratamento e a manutenção da
saúde das pessoas com diabetes. Desse modo recomenda-se o incremento de estudos que mostrem
a influência dos aspectos psicossociais no controle do DM e de outras doenças crônico
degenerativas, tornando esse tema base para a elaboração de estratégias de intervenção
diferenciadas para a promoção da saúde das pessoas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-17052007-095127/
Nº de Classificação: 5291
CORREIA, Kátia Maria de Almeida. Avaliação da capacitação dos multiplicadores do Projeto
"Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades", a partir da percepção dos sujeitos
participantes no processo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007.
123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: INTRODUÇÃO: Este trabalho avalia a capacitação dos multiplicadores do Projeto 'Nossas
Crianças: Janelas de Oportunidades”, a partir da percepção dos sujeitos participantes. Tal Projeto
tem como tema o desenvolvimento infantil, na perspectiva da Promoção da Saúde, por meio da
atuação das equipes do PSF, junto às famílias com gestantes e crianças na faixa etária de 0 a 6
anos. O estudo considera a consonância entre a Metodologia Pedagógica empregada na capacitação
e os referenciais teóricos que embasaram o Projeto, tendo em vista o empowerment dos
profissionais. A estratégia escolhida para a capacitação foi a Oficina Problematizadora. OBJETIVO:
Avaliar o processo de capacitação dos multiplicadores do Projeto Janelas a partir da percepção dos
mesmos, por meio do grau de apreensão dos conteúdos apresentados, e da adequação da estratégia
pedagógica empregada à finalidade de reproduzirem-na junto às equipes. MATERIAL E MÉTODO: A
pesquisa realizada foi de natureza qualitativa na modalidade estudo de caso, com a utilização de
entrevistas semi-estruturadas e posterior análise temática. A amostra foi intencional e o critério de
inclusão dos participantes foi o maior grau de manutenção de suas atividades, relacionadas à
implementação do Projeto em suas unidades de origem. Foram entrevistados oito participantes,
número suficiente para contemplar o critério de saturação dos dados. RESULTADOS: Foram
entrevistados sete mulheres e um homem, nas faixas etárias entre 25 e 50 anos, sendo cinco
enfermeiras, uma técnica em enfermagem, uma assistente social e um médico, dentre eles, dois
bacharéis, duas especialistas em Saúde da Família, uma sanitarista, um Mestre e uma Doutora. A
grande maioria permanece de 3 a 4 anos na estratégia. A análise das falas demonstrou uma
avaliação fortemente positiva pelos entrevistados quanto à sistematização e apreensão de conteúdos
como: cuidados, resiliência, competências familiares, rede social e família, que os instrumentalizou
para o trabalho. A Metodologia Problematizadora possibilitou um resgate de suas realidades, da
experiência de grupo, da participação e da vivificação do trabalho. CONCLUSÃO: A avaliação
demonstra que houve apreensão dos conteúdos pelos participantes, bem como adequação entre a
metodologia e os referenciais teóricos do Projeto, possibilitando aos mesmos transmitirem seus
conteúdos junto às suas equipes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-21052007-093919/
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GRIPPO, Monica Lilia Vigna Silva. Avaliação de um instrumento de promoção do cuidado da
criança a partir da percepção do cuidador familiar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2007. [87] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), a Família é o local onde se estabelecem,
pela primeira vez, comportamentos e decisões relativas às questões da saúde e onde têm origem os
valores, a cultura e as normas sociais dos indivíduos. Promover a educação em saúde ofertando
informações, motivação e auxílio às famílias e comunidades, em busca de seu empowerment para
que tenham a possibilidade de vir a adotar comportamentos favoráveis à saúde têm sido orientação
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de órgãos internacionais como a União Internacional de Promoção e Educação para a Saúde
(UIPES) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Este trabalho teve como objetivo
avaliar o instrumento de promoção ao cuidado infantil, a cartilha educativa “Toda Hora é Hora de
Cuidar”, através da análise da percepção dos cuidadores sobre os temas por ela discutidos.
Caracterizou-se como um estudo descritivo de natureza quantitativa e abordagens qualitativas,
através de entrevista de 89 cuidadores usuários do Programa de Saúde da Família do município de
São Paulo. A análise dos dados foi realizada com a utilização do programa Statistical Package for the
Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais (SPSS). Observou-se no resultado uma
predominância de mulheres, mães, com ensino fundamental incompleto que relataram compreensão
e interesse pelos conteúdos da cartilha. Para a análise foram construídas categorias acerca da
percepção do cuidador em relação ao cuidado enquanto ação afetiva e ação de labor, e em relação à
rede social a Unidade Básica de Saúde destaca-se como uma importante instituição de apoio e que a
rede de ajuda das famílias é frágil e necessita ser fortalecida. Conclui-se que existem evidências de
efetividade da cartilha enquanto instrumento promotor de habilidades e potenciais da comunidade,
família e indivíduos, sendo importante a construção de um instrumento facilitador do processo de
aprendizado com enfoque na promoção da saúde e do “empowerment” das comunidades assistidas e
a sua incorporação pelos serviços de Saúde da Família, enquanto locais privilegiados para o
desenvolvimento e orientação de novas práticas em Educação para a Promoção da Saúde e da
Cidadania.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-17052007-115038/
Nº de Classificação: 5293
WEI, Chang Yi. Ações humanizadoras na assistência ao parto: experiência e percepção de um
grupo de mulheres em um hospital-escola. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 191 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: O objetivo deste estudo foi explorar as experiências que mulheres, usuárias de um
hospital de ensino, tiveram por ocasião da sua internação para o parto, comparando com uma
internação anterior para parto em um período superior a 5 anos. Foram enfocados intervenções
específicas da assistência ao processo de parturição no centro obstétrico: enema, deambulação,
alimentação, acompanhantes, contato pele a pele com o bebê, tricotomia e episiotomia. Foram
entrevistadas 35 mulheres que tiveram seus filhos de partos vaginais na instituição, em dois
momentos: antes e após a implantação de ações humanizadoras da assistência ao parto. A análise
quantitativa dos temas abordados permitiu uma avaliação das mudanças nas práticas assistenciais, e
o enfoque qualitativo possibilitou conhecer as percepções das mulheres em relação às suas
convicções sobre o processo de parturição. Além das sete práticas diretamente envolvidas na
assistência ao parto, foram abordados dois aspectos relativos à instituição: a escolha do hospital e a
percepção geral da assistência recebida nessa internação no centro obstétrico. Os resultados deste
estudo permitiram vislumbrar o panorama da assistência prestada ao parto com a implantação de
práticas assistenciais voltadas à humanização, bem como o impacto que essas mudanças vêm
causando nas usuárias.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-17052007-105936/
Nº de Classificação: 5294
MARTINS, Juliana. Avaliação de tecnologia inovadora para promoção do desenvolvimento
infantil, segundo agentes comunitários de saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2007. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramallo
RESUMO: Este estudo objetivou contribuir para a avaliação da efetividade da cartilha e do manual
"Toda Hora é Hora de Cuidar" do projeto "Nossas Crianças: janelas de oportunidades" (projeto
Janelas). Entendendo que o desenvolvimento infantil saudável depende de cuidados afetivos,
responsivos e estimulantes, e ambiente promotor de saúde, o projeto Janelas foi desenhado com o
objetivo de ampliar as ações das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), tendo como princípio
superar a abordagem tradicional da assistência, centrada em aspectos biológicos, para outra, voltada
a ações integradas, em diferentes níveis, valorizando os cuidados que promovem o desenvolvimento
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infantil. Está baseado em uma abordagem emancipatória de educação em saúde, visando contribuir
para empoderar as famílias na promoção do desenvolvimento infantil, mediante compartilhamento do
conhecimento e ampliação de sua participação no processo de atenção à saúde da criança. Para tal,
foram elaborados a cartilha e o manual de apoio "Toda hora é hora de cuidar", enquanto tecnologias
a serem utilizadas pela equipe de saúde na promoção do desenvolvimento infantil. A cartilha é
voltada à família e o manual à equipe de saúde. Abordam temas como: alimentação, higiene,
prevenção de acidentes, amor, segurança, brincadeira e direitos da criança, da gestação até seis
anos de idade. Para avaliar a efetividade destes instrumentos com os agentes comunitários de saúde
(ACS) foram realizados grupos focais com 29 ACS e questionários auto-aplicáveis com 125 ACS,
buscando responder a indicadores de avaliação elaborados no início do projeto. As questões
fechadas foram submetidas a análises descritivas e inferenciais e as questões abertas e os grupos
focais a análise temática de conteúdo. A maioria absoluta dos ACS considerou o formato, conteúdo e
linguagem dos instrumentos adequados para apoiar suas ações na promoção de desenvolvimento
infantil. O material é utilizado em visitas domiciliares e grupos educativos em serviços de saúde e
creches. Há dificuldades no trabalho com as famílias, dadas as adversidades que as marcam e o
pouco envolvimento da equipe de saúde com as ações do Projeto. Os instrumentos são de fácil
compreensão, abordam assuntos cotidianos, foram bem aceitos pelos ACS e legitimam suas ações
nas atividades com as famílias. Porém, as mudanças políticas ocorridas na área de implantação do
projeto, a sua não incorporação ao cotidiano de trabalho nas unidades, e as dificuldades que o ACS
encontra na implantação do PSF interferiram nas atividades e levaram ao seu enfraquecimento.
Considerando a avaliação positiva dos ACS em relação à adequação do material, e os relatos de
experiências produtivas nos locais envolvidos com o projeto, pode-se afirmar que os instrumentos são
adequados para apoiar os trabalhadores na promoção do desenvolvimento infantil. Para tal, faz-se
necessário um maior envolvimento das equipes de saúde na proposta inovadora do projeto Janelas,
sendo de fundamental importância o investimento no processo de capacitação e acompanhamento
das atividades desenvolvidas pelo ACS.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-12062007-120801/
Nº de Classificação: 5295
VASQUES, Raquel Candido Ylamas. A experiência de sofrimento: histórias narradas pela criança
doente. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 202 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: Ao trabalhar com indivíduos e suas famílias, as enfermeiras têm a oportunidade de
incentivar e testemunhar algumas histórias de sofrimento. Assim sendo, é importante que
identifiquemos o sofrimento para conseguirmos aliviá-lo. O sofrimento é uma experiência particular
que freqüentemente traz consigo isolamento e alienação dos outros; pode, ainda, significar
experienciar, passar ou tolerar a angústia, tristeza, perda e/ou modificações não-desejadas ou nãoprevistas. Dentro do contexto de doença, é necessário que se fale sobre o sofrimento. A
hospitalização pode trazer inúmeras fontes de sofrimento. O presente estudo teve como objetivo
conhecer a experiência de sofrimento da criança em idade escolar na situação de hospitalização e
doença. Foi utilizada a pesquisa de narrativa como estratégia metodológica e a análise dos dados foi
baseada no Modelo de Sofrimento, de Morse e Carter. As autoras descrevem o Modelo como dois
largos e divergentes estados de comportamento: enduring/tolerância e sofrimento. A partir das
narrativas de 14 crianças que vivenciavam a hospitalização ou a doença, aprendeu-se sobre os
eventos cotidianos do hospital, que compõem a experiência de sofrimento da criança. Estes eventos
são considerados novos e marcantes, chegando com muitas restrições à vida da criança, marcando
suas perdas e, assim, determinando o contexto da experiência. A experiência da criança é
representada por cinco categorias: CONHECENDO O SOFRIMENTO CAUSADO PELA DOENÇA
evidencia a chegada da própria doença, onde começa um novo processo de sua vida, tendo de
mudar algumas atividades do dia-a-dia, já que a doença é evidente e lhe causa desconforto, malestar e leva à hospitalização. TOLERANDO PARA SOBREVIVER A EXPERIÊNCIA DE DOENÇA é
quando a criança, ao ser hospitalizada, se percebe ameaçada em sua integridade e logo no momento
da internação reage, tolerando a experiência, sem demonstrar suas emoções. RELAXANDO DA
TOLERÂNCIA PARA LIBERAR SUAS EMOÇÕES, quando a energia da criança se esgota,
representando os momentos em que ela chora compulsivamente, tendo atitudes de indignação,
protestando, expressando seu descontentamento. VIVENDO O SOFRIMENTO é quando a criança
entende a doença e percebe que depende do tratamento para sair da situação de hospitalização, no
entanto, não significando que ela aceita ser ou estar doente. FLUTUANDO ENTRE A TOLERÂNCIA
E O SOFRIMENTO é quando a criança não passa pela experiência de forma linear, mas sim vive
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momentos de tolerância e outros de profundo sofrimento. Assim, o sofrimento ou tolerância da
criança é determinado pelo contexto da experiência e pelo suporte ou interações que se depara.
Oferecer oportunidades para que a criança possa se expressar a fim de tornar o sofrimento
suportável é obrigação da enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-12062007-164131/
Nº de Classificação: 5296
AMARANTE, Andrea Gasparoto de Medeiros. Juventude no SUS: as práticas de atenção à saúde no
Butantã. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [147] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: Este trabalho toma como objeto as práticas de atenção à saúde desenvolvidas na rede
básica de serviços de saúde voltadas para a juventude. O objetivo geral foi analisar as práticas de
saúde específicas para a juventude na rede básica de serviços de saúde da Supervisão Técnica de
Saúde Butantã, região Centro-Oeste do município de São Paulo, tomando por referência as políticas
públicas brasileiras nessa área. Fundamentando-se no campo da Saúde Coletiva, a juventude é
compreendida como uma categoria social, o que submete compreensões centradas nas mudanças
biológicas a análises mais amplas, enfatizando a existência de várias juventudes, a depender da
inserção de classe social dos jovens. Para isso, identificou-se as práticas de saúde específicas para a
juventude a partir dos depoimentos dos trabalhadores e analisou-se a tendência dessas práticas
frente às políticas públicas brasileiras, em especial aos programas de saúde (federal, estadual e
municipal) da juventude. Dessa forma, os trabalhadores constituíram os sujeitos dessa pesquisa.
Utilizou-se a entrevista semi-estruturada como técnica para a coleta dos dados e a análise temática
como estratégia para a apreensão da realidade. A análise permitiu elencar categorias empíricas como o setor saúde percebe a juventude, como o setor saúde percebe o processo saúde-doença,
como o setor saúde percebe a questão da educação, como o setor saúde percebe os seus
problemas, como deveria ser a resposta do setor saúde frente aos seus problemas, o que os serviços
de saúde estão oferecendo para a juventude e quando a juventude procura o serviço de saúde – que
foram respondidas sob a ótica dos trabalhadores entrevistados. A análise mostrou que além de
poucas, as práticas específicas para a juventude são intermitentes e de natureza casuística,
dependendo da “boa vontade” dos trabalhadores para o seu desenvolvimento. Sua tendência frente
às políticas públicas brasileiras voltadas para a juventude revela a ausência de um sistema de
referência uniforme entre os serviços de saúde da rede básica. Para a superação dessas limitações
será necessário o reconhecimento das necessidades de saúde da juventude pelos distritos de saúde
do município de São Paulo, em especial pela Supervisão Técnica de Saúde Butantã, tomando-as sob
a visão da saúde coletiva, ou seja, respeitando a concepção da determinação social do processo
saúde-doença, para que definitivamente possa se implementar um programa em nível distrital. Além
disso, é imprescindível o apoio dos gestores dos vários níveis de governo e principalmente das
chefias imediatas dos trabalhadores executores das práticas de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-11062007-145013/
Nº de Classificação: 5297
NASCIMENTO, Carla Cristina do. Apoio matricial em saúde mental: possibilidades e limites no
contexto da reforma psiquiátrica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 176 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: De acordo com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica, a assistência ao sofrimento
psíquico deve ocorrer em uma rede de cuidados que esteja, preferencialmente, na comunidade, ou
seja, de base territorial Nesta rede deve estar contemplado todo e qualquer recurso que o território
disponha, seja ele de saúde ou não, incluindo a Atenção Básica. Desta forma, este estudo teve por
objetivo analisar o significado do Apoio Matricial em saúde mental desenvolvido na rede de Atenção
Básica de Saúde de Campinas (SP), por meio das falas dos profissionais que estão vivenciando tal
prática. O Apoio Matricial em saúde mental é um arranjo organizacional implantado com a intenção
de reorientar as ações de saúde mental na saúde básica, ampliando as possibilidades de o usuário
ser atendido de forma integral; tal arranjo busca desconstruir a lógica da referência/contra-referência,
instituindo uma noção de co-responsabilização pelos usuários e suas famílias, produzindo, assim,
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maior resolutividade nos casos que se apresentam. Para a análise do significado do Apoio Matricial
em saúde mental, utilizou-se a pesquisa qualitativa e, o referencial lógico-conceitual que respaldou tal
análise foi a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Da apreensão das falas, emergiram quatro categorias
empíricas para a análise, a saber: Apoio Matricial em Saúde Mental; Processo Saúde-Doença Mental;
Processo de Trabalho e Política Nacional de Saúde Mental, tais categorias permitiram maior
compreensão teórica da realidade e, foram operacionalizadas pela categoria analítica: Representação
Social. Diante da análise feita, conclui-se que o Apoio Matricial é um arranjo de fundamental
importância na atenção aos usuários e na capacitação/suporte das equipes de saúde,
potencializando a desinstitucionalização e, ao mesmo tempo, sendo ferramenta importante para evitar
internações arbitrárias. Assim, faz-se necessário a implantação e implementação de equipes de
saúde mental matriciadoras para a atenção básica e, conseqüente articulação destas com as equipes
dos Centros de Atenção Psicossocial e dos outros recursos da comunidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-11062007-153348/
Nº de Classificação: 5298
AVANSI, Patricia do Amaral. Tradução e validação para a língua portuguesa do "In-Hospital
Utstein Style". São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: A parada cardiorrespiratória é um evento potencialmente letal, e a qualidade do
atendimento prestado depende da agilidade, conhecimento e habilidade de toda a equipe envolvida.
O desenvolvimento de um guia com os pontos relevantes a serem observados durante o atendimento
à PCR intra-hospitalar surgiu em 1997, com a criação do In-Hospital Utstein Style por uma força
tarefa de especialistas em atendimento e pesquisa em PCR. Trata-se de um guia que agrega
informações acerca do atendimento à PCR, contendo um relatório padrão para coleta de dados,
divido em variáveis: do paciente, do evento e de resultados, além de algumas informações adicionais.
A criação de um relatório padrão de coleta de dados, permitiu uniformizar a linguagem, bem como o
desenvolvimento de novas pesquisas, baseadas no mesmo modelo. Com a finalidade de
disponibilizar o In-hospital Utstein Style para a realidade brasileira, este instrumento foi submetido ao
processo de tradução e adaptação cultural, nas seguintes etapas: tradução para o português, retrotradução para a língua de origem, análise por comitê de juízes para avaliação das equivalências
semântica, idiomática, cultural e conceitual. O resultado deste processo gerou um instrumento para
pré-teste, aplicado em 20 pacientes que sofreram PCR, com a finalidade de verificar o
comportamento do instrumento em nossa realidade. As variáveis de resultado não foram coletadas,
pois pressupõe o acompanhamento destes pacientes ao longo do tempo. A amostra foi constituída
por 60,0% de homens, com idade média de 63 anos ±16,17. O ritmo de PCR mais comum foi
atividade elétrica sem pulso (65,0%), o tempo médio para desfibrilar foi de 1,25 minutos. Assim como
observado por pesquisadores internacionais, existem informações perdidas durante o atendimento,
não registradas, prejudicando a coleta dos dados referentes a este momento. A análise dos dados,
permite concluir que o instrumento é aplicável à realidade brasileira, tornando possíveis comparações
com estudos internacionais, buscando melhor atendimento ao evento da PCR. A falta de
preenchimento de alguns itens , principalmente aqueles referentes às variáveis do evento (coletados
no momento da PCR), podem ser perdidos, por falta de preenchimento adequado do instrumento, por
profissionais médicos e de enfermagem. O treinamento e incentivo para melhorar a quantidade e
qualidade de registros, tornam possíveis, através da aplicação do Utstein Style conhecer cada
atendimento feito e toda a assistência prestada, identificando prováveis falhas e principalmente
investindo em qualidade de vida após o evento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-12062007-162636/
Nº de Classificação: 5299
SILVA, Rosemara Melchior Valdevino. Análise da utilização de indicadores sociais na
operacionalização do modelo de vigilância da saúde: um estudo de caso. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: Introdução- A vigilância da saúde, prática sanitária referenciada pelo paradigma da
produção social da saúde, prevê o reconhecimento do território, a identificação dos problemas nele
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contido e a ação intersetorial. Na proposta da vigilância da saúde, o uso de indicadores sociais pode
permitir que se obtenha um quadro das condições de vida dos diferentes grupos sociais e servir como
ponto de partida para a intervenção na situação de saúde desses grupos. Objetivos- Caracterizar a
área de abrangência da subprefeitura do Butantã a partir de indicadores socioeconômicos,
demográficos e de saúde, buscando com isso compreender o perfil epidemiológico do território; e
discutir a utilização das categorias “autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e
eqüidade” na operacionalização da vigilância da saúde nesse território. Metodologia- O presente
estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, de caráter exploratório e
descritivo. O estudo seguiu as seguintes etapas: 1) descrição e análise dos pressupostos da
vigilância da saúde e da teoria da produção social da saúde. 2) identificação de bancos de dados de
domínio público, com informações relativas a indicadores sociais e de saúde, bem como os índices
de exclusão/inclusão social utilizados para a construção das categorias “autonomia, qualidade de
vida, desenvolvimento humano e eqüidade”; 3) seleção, organização e distribuição dos indicadores e
categorias de análise, segundo uma unidade territorial específica, no caso os distritos administrativos
do Butantã e 4) análise dos indicadores selecionados, segundo sua pertinência como tecnologia para
vigilância da saúde. Resultados- Os indicadores e as categorias utilizadas permitiram enfocar as
diversas situações sociais e de saúde presentes no território, favorecendo conhecer o “lugar dos
dados”. Os distritos de Raposo Tavares e Rio Pequeno apresentaram os piores índices de
exclusão/inclusão social na subprefeitura do Butantã. Os índices que representam a autonomia,
qualidade de vida, o desenvolvimento humano e a eqüidade são potentes para monitoramento e
diagnóstico dos determinantes de saúde de macroespaços. Considerações finais- As diferenças
sociais e econômicas que permeiam os distritos da região do Butantã, apontam e reforçam a
necessidade de desenvolvimento e implementação de políticas públicas locais que podem ter um
efeito muito grande na melhoria das condições de vida da população que se encontra em situação de
exclusão social, possibilitando a acumulação de saúde. O trabalhador de saúde precisa identificar as
redes sociais de apoio presentes na região, além de desenvolver estratégias de “empoderamento”
dos grupos sociais para o enfrentamento de seus problemas e necessidades sociais e de saúde, por
meio de ações intersetoriais e de construção da cidadania.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-20062007-092233/
Nº de Classificação: 5300
ABDALLA, Fernanda Tavares de Mello. Abertura da privacidade e o sigilo do HIV/aids nas
equipes do Programa Saúde da Família de uma unidade básica de saúde do Município de São
Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NICHIATA, Lúcia Y. Izumi
RESUMO: Desde a identificação das primeiras pessoas com aids vêm ocorrendo mudanças no perfil
da epidemia. Acometendo inicialmente homens, adultos com alta escolaridade e com práticas
homossexuais, passou a atingir cada vez mais os jovens, os grupos sociais de maior exclusão social,
as pessoas com práticas heterossexuais e as mulheres. Observa-se crescimento de casos em
mulheres a partir da década de 90, embora proporcionalmente o número de casos seja ainda maior
em homens. Até novembro de 2000, do total de 196 016 casos de aids notificados no Brasil, um
quarto era do sexo feminino. Após o diagnóstico da infecção pelo HIV, as mulheres enfrentam
dificuldades das mais variadas formas, desde aquelas relacionadas à infecção e ao adoecimento, ao
tratamento e aos cuidados diários, até aquelas referidas ao campo afetivo-relacional. Dado que a
doença é envolta em preconceito, estigma que podem levar a discriminação há preocupação das
mulheres com o "segredo" da infecção pelo HIV. Considerando isto, o Programa Saúde da Família
(PSF) pode incluir ações que desenvolvam habilidades de busca e recepção de apoio social,
fortalecimento de vínculos familiares e sociais na assistência e convivência com as pessoas
acometidas pelo HIV/AIDS. O PSF convergindo para a promoção da qualidade de vida das pessoas e
de seu ambiente pode intensificar as ações de promoção à saúde e prevenção do HIV. Desta forma,
entende-se que, considerando a autonomia da usuária, a abertura da privacidade pela usuária pode
auxiliar na resposta às necessidades de saúde pelas equipes de PSF. As discussões sobre os
conflitos que os profissionais de saúde do PSF encontram no seu cotidiano e que envolvem a
manutenção da privacidade e sigilo das informações das usuárias, na perspectiva da Bioética,
especialmente na questão do HIV/AIDS, são objetos do presente estudo. Seus resultados podem
servir como subsídios para a reflexão das práticas do PSF e conseqüentemente para a melhoria da
qualidade da assistência em saúde. Este estudo teve como objetivo discutir as situações que
envolvem questões de privacidade e sigilo das informações nas experiências de assistência às
mulheres portadoras de HIV/AIDS, vivenciadas pelas equipes do PSF. Trata-se de um estudo

201
qualitativo descritivo, exploratório, na qual foram utilizadas as metodologias de grupo focal e
entrevista semi estruturada. Foi realizada numa Unidade Básica de Saúde que opera com modelo de
PSF no município de São Paulo. Foram coletadas as falas de dois grupos focais com agentes
comunitários de saúde (ACS) e 25 entrevistas individuais com enfermeiros, médicos e auxiliares de
enfermagem. Os depoimentos foram analisados segundo Bardin e organizados nos temas: a) a
revelação do diagnóstico de HIV para a usuária; b) acolhimento e vínculo na abertura da privacidade;
c) a revelação do diagnóstico de HIV aos membros da equipe de PSF e, d) discussão em equipe e o
sigilo das informações. Verificou-se que os profissionais do PSF tomam conhecimento sobre o
diagnóstico do HIV pela própria usuária, familiares, vizinhos, ACS ou outro membro da equipe e
profissionais de saúde dos serviços de referência, além do prontuário e dos resultados de exames. A
mulher revela seu diagnóstico de HIV, abrindo sua privacidade quando há confiança e vínculo na
relação usuária profissional. Os profissionais buscam assegurar o sigilo referente ao diagnóstico do
HIV. A abertura da privacidade da informação possibilita a discussão das necessidades de saúde da
usuária e o planejamento das ações pelas equipes de PSF.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-05072007-084152/
Nº de Classificação: 5301
GARCIA, Adriana Mandelli. Tradução para o português e validação de um instrumento de
avaliação de qualidade da ressuscitação cardio-pulmonar no atendimento pré hospitalar:
Utstein Style. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 35 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: O prognóstico após a parada cárdio-respiratória (PCR) e reanimação cardio-pulmonar
(RCP) depende de intervenções críticas, particularmente, do tempo de resposta entre a chamada de
socorro ou resgate, até a chegada ao local onde se encontra a vítima, além das compressões
torácicas eficazes, da desfibrilação precoce e do suporte avançado de vida. Para avaliar a eficácia e
a adequação dos procedimentos de RCP durante a PCR, entidades e associações científicas se
reuniram e elaboraram o Utstein Style out-of-hospital, cujas definições e instrumento, usados para
registro do evento, têm sido amplamente utilizadas em todo o mundo, bem como para estudos
publicados sobre atendimento à parada cardíaca. A adoção de um instrumento de consenso
internacional levou a uma grande evolução guidelines de reanimação e a progressos científicos,
possibilitando a troca de informações mais efetivas para promover comparações internacionais em
relação aos procedimentos de ressuscitação tendo como propósito codificar variáveis, mensurar
aspectos do processo e avaliar resultados dos atendimentos na PCR fora do hospital. Apesar do
grande numero de PCR que ocorre no Brasil, não há, até então, um instrumento em nosso idioma
adaptado à nossa realidade. Este trabalho teve pro objetivos realizar a tradução e adaptação cultural
do Utstein Style out-of-hospital, com base nos pressupostos metodológicos de Guillemin (2002). O
instrumento foi, também, testado em dois centros de atendimento pré-hospitalar para verificar a
viabilidade de sua utilização. Como resultado deste estudo metodológico obtivemos um instrumento
traduzido para o idioma português, com algumas modificações necessárias para sua adaptação à
cultura nacional, sugeridas por um comitê de juizes e cuja aplicação, ainda que em pré-teste, permitiu
verificar que os resultados obtidos assemelham-se aos dados internacionais. O maior número de
causas de PCR ocorreu em adultos do sexo feminino (58,8%), com idade acima de 29 anos. Grande
parte das paradas cardíacas foi identificada por espectador (47,0%), pelo Serviço Médico de
Emergência (35,5) e pelo médico (17,5%). Quanto à ocorrência da PCR, 82,4% foi por causa
desconhecida e 17,6% por trauma.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11062007-142655/
Nº de Classificação: 5302
CASSANDRI, José Luiz. Contribuições da copa da inclusão para a consolidação do campo
psicossocial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [160] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: Esta é uma pesquisa qualitativa cujo objeto de estudo é a Copa da Inclusão, mais
precisamente a ação dos trabalhadores na Copa da Inclusão (seus processos de trabalho), o sentido
do seu saber e do seu fazer, buscando compreender se tal ação leva em consideração a
complexidade do objeto de intervenção, ou seja, a vida real do usuário de serviços de saúde mental.
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Tem a finalidade de contribuir para a efetivação e consolidação da Reforma Psiquiátrica brasileira e
do campo psicossocial, por isso se propôs os seguintes objetivos: a) Caracterizar o perfil profissional
do trabalhador responsável pela organização da Copa da Inclusão; b) Compreender seus processos
de trabalho na Copa da Inclusão; c) Analisar se estes processos de trabalho produzem
transformações no cotidiano do serviço. O cenário de estudo é a Copa da Inclusão. Participam deste
estudo seis sujeitos, trabalhadores responsáveis pela coordenação das atividades relacionadas à
Copa da Inclusão em seis serviços da Prefeitura Municipal de São Paulo (um Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD -, quatro Centros de Atenção Psicossocial II - CAPS II - e
um Centro de Convivência e Cooperativa - CECCO). Os dados empíricos foram coletados por meio
de entrevista semi-estruturada e analisados segundo a técnica de análise de enunciação. Os
resultados apontam importantes transformações na vida dos usuários coerentes com as finalidades
dos processos de trabalho definidas a priori pelos trabalhadores, ou seja, ampliação da rede social,
desenvolvimento da autonomia, melhoria na qualidade de vida e resgate da cidadania dos usuários.
Também é possível verificar que os instrumentos utilizados (pessoais, institucionais e intersetoriais),
estão adequados para atingir tais finalidades. Além disso, existe coerência na eleição do objeto de
trabalho, considerado uma pessoa ativa na construção de sua cidadania. As transformações na vida
dos serviços confirmam que na relação dialética entre os meios de trabalho (instrumentos) e os
objetos de trabalho ambos são transformados, ou seja, de um lado o objeto passa a apresentar
demandas mais complexas, por outro lado o serviço é convocado a desenvolver instrumentos de
intervenção mais sofisticados. Tais transformações dizem respeito à ampliação das ações do serviço
no território, maior entrosamento entre os trabalhadores dos serviços possibilitando o trabalho em
equipe com características interdisciplinares, organização e planejamento das ações de saúde
relacionadas à Copa, mudança no papel (poder) do trabalhador na relação com os outros
trabalhadores e com os usuários e a incorporação de novos atores com seus saberes no campo
psicossocial. As transformações na vida da sociedade, relacionadas à cultura e imaginário coletivo
sobre a loucura, apontam para uma maior participação de pessoas da comunidade nas atividades
relacionadas à Copa e a diminuição do estigma social da loucura, fruto das atividades preparatórias
da Copa da Inclusão. A Copa da Inclusão prova que as atividades intersetoriais com a participação da
comunidade são um trabalho vivo em ato, utiliza instrumentos de intervenção potentíssimos no
resgate e construção da cidadania das pessoas portadoras de transtornos mentais. As
transformações (finalidades dos processos de trabalho), neste caso, podem estar ocorrendo porque o
projeto de intervenção não é mais centrado na doença, ou seja, o objeto de trabalho destes serviços
foi ampliado e complexificado. Por fim, conclui-se que à medida que os trabalhadores (força de
trabalho), frente às dificuldades para a realização de seus processos de trabalho, mobilizam-se para
superá-las, criam meios para a consolidação do modelo de atenção psicossocial e superação do
modelo asilar. O trabalhador necessário ao campo psicossocial é aquele que tem consciência práxica
do seu fazer, é aquele que produz e reproduz conhecimentos com a finalidade clara de transformar
as realidades.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-12062007-110332/
Nº de Classificação: 5303
SOUSA, Gianne Carvalho de. O agente comunitário de saúde e a saúde mental: percepções e
ações na atenção às pessoas em sofrimento mental. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2007. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: A inserção de ações da Saúde Mental no Programa Saúde da Família (PSF) é recente e
está restrita a alguns locais. O conhecimento existente acerca das atividades das Equipes de Saúde
Mental no PSF é escasso, assim como sobre a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
no âmbito da Saúde Mental. Nessa perspectiva, a presente investigação, de natureza qualitativa, teve
como objetivo verificar as concepções do ACS a respeito do sofrimento mental e identificar as ações
que realiza após detectar pessoas com este tipo de sofrimento no território em que desenvolve suas
atividades. O estudo foi norteado pelos pressupostos da estratégia do Programa Saúde da Família,
da Reforma Psiquiátrica e da Vulnerabilidade. Os dados foram coletados através de entrevistas
individuais e semi-estruturadas, com doze ACS de Unidades de Saúde da Família (USF) da região
sudeste do município de São Paulo. Na análise temática dos dados foram definidos dois núcleos
temáticos: a compreensão do sofrimento mental e as práticas dos ACS na atenção em saúde mental
do PSF. As concepções sobre sofrimento mental estão relacionadas às formas de identificação, suas
causas e tratamentos. O ACS identifica as situações de sofrimento mental através de solicitações dos
usuários, por meio de informações das pessoas da comunidade e através da observação dos
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comportamentos das pessoas. Dentre as várias causas do sofrimento mental, os ACS destacam,
como principais, as condições socioeconômicas, configuradas por uma vida marcada por privações e
violência. As ações realizadas pelos ACS, no âmbito da Saúde Mental, são: complementar e
aprofundar as informações sobre as famílias com pessoas em sofrimento mental, compartilhá-las com
a Equipe de Saúde da Família e Equipe de Saúde Mental e participar da elaboração e execução das
estratégias de atenção às famílias. Para o ACS estas estratégias devem contemplar, principalmente,
a utilização de psicofármacos e a realização de atividades (trabalho, estudo, caminhadas entre
outras). Os ACS referiram a emergência de sentimentos na atenção às pessoas em sofrimento
mental, que podem compor barreiras a seu trabalho, como: medo de serem agredidos e de agirem de
forma incorreta e dificuldades em se relacionar com o sofrimento das pessoas. Os ACS sugerem que
haja mais capacitação e apoio para o desenvolvimento de seu trabalho. Conclui-se que as
concepções dos ACS sobre sofrimento mental orientam a identificação das pessoas nessa situação,
principalmente aquelas que não chegam espontaneamente aos serviços de saúde. A condição dos
ACS, de moradores do mesmo território em que trabalham, lhes proporciona um conhecimento
diferenciado sobre o contexto das famílias, que muito contribui na identificação das situações de
sofrimento mental bem como da elaboração das estratégias de ação. Pelas ações que desenvolvem
no território, como promoção e atenção às pessoas com sofrimento mental e suas famílias, os ACS
podem ser considerados protagonistas da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Assim, a ampliação das
ações de saúde mental no PSF deveria ocorrer em todo o território brasileiro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-22062007-085851/
Nº de Classificação: 5304
REIS, Alessandra Martins dos. O sentido do movimento estudantil contemporâneo pela voz dos
estudantes da saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O objeto deste trabalho é o movimento estudantil contemporâneo. O objetivo foi
caracterizar os estudantes que participam do movimento estudantil contemporâneo, identificar os
principais temas discutidos pelo movimento na atualidade, caracterizar as práticas e formas de
organização do movimento estudantil e analisar as concepções de saúde tomadas pelo movimento.
Trata-se de pesquisa descritiva em que a exposição do objeto se deu, tanto pela via qualitativa, como
pela via quantitativa. A coleta dos dados quantitativos ocorreu durante o conselho nacional de
entidades de base (CONEB) da União Nacional dos Estudantes (UNE) entre os dias 13 e 16 de abril
de 2006; os dados qualitativos foram colhidos entre os meses de abril e novembro de 2006 em
Campinas e São Paulo (SP). A população foi constituída de estudantes universitários que participam
de centros acadêmicos e outras entidades estudantis. Foram distribuídos aos participantes do
CONEB questionários com perguntas fechadas combinando: informações acerca do estudante;
questões acerca das condições sociais de suas famílias; questões acerca da participação política e
social dos estudantes. Num segundo momento, foram entrevistados apenas estudantes da área da
saúde e da UNE. Esse foi o momento em que, através de questões abertas, os estudantes se
manifestaram acerca dos temas, do sentido e do impacto do ME, sua relação com os partidos
políticos, limites e possibilidades no encaminhamento das organizações estudantis, bem como
informações sobre a concepção de saúde e prática relativa às questões de saúde. Foram
entrevistados dois representantes da UNE e um representante de cada executiva da saúde:
biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição,
odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional e veterinária (1 de cada curso), totalizando
15 entrevistas. Valeu-se da técnica de entrevista semi-estruturada. Resultados: os estudantes que
fazem parte do movimento estudantil são em sua maioria homens, jovens brancos, solteiros, naturais
do eixo sul-sudeste; quando consideradas a situação de trabalho dos pais, renda familiar, posse de
moradia familiar, fontes de renda e gastos pessoais, prevalecem condições de existência
relativamente estáveis. Os estudantes consideram o movimento estudantil um espaço de organização
da juventude para lutar pela transformação social, espaço de formação política em que são discutidos
diversos temas, sendo prevalentes os temas da educação e universidade, é um espaço também de
disputa política com inserção importante dos partidos políticos. Os estudantes avaliam que o
movimento está fragmentado entre executivas de curso e União Nacional dos Estudantes, apesar da
sobreposição de atividades desenvolvidas pelas entidades. A concepção de saúde mais enfatizada
entre as lideranças estudantis foi a multicausal, representada notadamente por fatores relacionados à
esfera do consumo. Sobressaem também concepções que se aproximam do pensamento
hegemônico “pós-moderno” centradas no indivíduo, na subjetividade e de caráter idealista. Poucos
estudantes consideraram nas suas formulações, de maneira organizada, a categoria da reprodução
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social na determinação do processo saúde-doença. Pode-se concluir que na área da saúde os
estudantes tendem a reproduzir os conceitos da saúde pública, fundamentados na concepção
funcionalista da saúde-doença que propõe como intervenção a responsabilização do indivíduo pela
sua saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-11062007-144406/
Nº de Classificação: 5305
BERGAMASCHI, Suzete de Fátima Ferraz. A vivência da puérpera-adolescente com o recémnascido, no domicílio. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: Este estudo qualitativo foi motivado pela carência de pesquisas com enfoque na
maternidade na adolescência e no período puerperal. Teve como objetivo compreender a vivência da
puérpera-adolescente sobre o cuidado do recém-nascido, em domicílio. Adotou-se o conceito de
Maternidade como referencial de análise e o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) no
tratamento dos dados. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ensino e Pesquisa, e pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da USP. Participaram do estudo 15 puérperasadolescentes, primíparas, que ficaram internadas na unidade de Alojamento Conjunto do HU-USP,
juntamente com o recém-nascido. Os dados foram coletados em 2006, por meio de entrevista
realizada com as puérperas após o mínimo de 30 e o máximo de 40 dias, no domicílio. As respostas
da questão aberta, “conte-me como está sendo em casa com seu bebê ?” possibilitaram a elaboração
de 17 DSC apresentados em dois blocos, segundo os temas centrais que emergiram: “cuidados do
recém-nascido” e “contexto sociocultural das puérperas-adolescentes”. Em relação ao primeiro bloco,
os discursos mostraram uma construção diária do ser mãe-adolescente e o desejo da puérpera pela
maternidade e pela maternagem, pois assumiam integralmente as tarefas de mãe-cuidadora. A
princípio considerada de difícil adaptação, a maternidade gerou na jovem a necessidade de aprender
a conviver com as abdicações e ambivalências inerentes ao novo status. O suporte familiar, as
orientações recebidas na unidade de Alojamento Conjunto e a experiência anterior no cuidado de
recém-nascidos favoreceram a adaptação à maternidade e a superação de suas limitações iniciais.
Quanto ao segundo bloco (contexto sociocultural), os dados mostraram a expressão de vivências e
de mudanças nas relações sociais, com abandono de projetos de vida imediatos e de atividades de
lazer. Verificou-se, ainda, que a puérpera-adolescente vivencia o cuidado do recém-nascido com
erros e acertos, e, a cada dia, constrói o próprio modelo de ser mãe, vencendo medos e dificuldades,
e despertando para sua capacidade de atender às necessidades de higiene, de alimentação e de
afeto do recém-nascido. Diante dos dados, creio que o profissional deve repensar como abordar
essas jovens mães nas unidades de saúde, priorizando o atendimento de situações geradoras de
conflitos no cuidado do bebê e na relação com familiares. Além disso, deve estar disponível para
compartilhar e possibilitar o esclarecimento de suas dúvidas de modo a facilitar a superação de
dificuldades. Portanto, oferecer-lhe a chance de uma vivência da maternidade-adolescente com base
em cuidados construídos diariamente, com superação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-20062007-092759/
Nº de Classificação:
SANTOS, Viviane Camargo. A relação trabalho-saúde dos enfermeiros do PSF de região de Vila
Prudente - Sapopemba: um estudo de caso. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O objeto deste estudo é a relação trabalho/saúde dos enfermeiros do Programa Saúde da
Família (PSF), recortado diante do quadro teórico da Saúde do Trabalhador. O objetivo geral foi
compreender as características do trabalho dos enfermeiros do PSF da subprefeitura de Vila
Prudente – Sapopemba e a relação entre os processos de fortalecimento e de desgaste que neles se
expressam. A coleta de dados se realizou através de entrevistas individuais com 16 enfermeiros das
Unidades Básicas de Saúde dessa subprefeitura que contam com o PSF. As formas de trabalhar dos
enfermeiros entrevistados foram analisadas de acordo com cinco categorias: processo de trabalho,
exploração da subjetividade, polivalência, desgaste e fortalecimento, verificando-se, em cada uma
delas, os potenciais de fortalecimento e de desgaste gerados. Os resultados são: os enfermeiros
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reconhecem o espaço territorial ocupado pela população adscrita e enfatizam a precariedade das
condições de moradia, configurando-se o objeto de trabalho como uma população carente; o modelo
assistencial tem como eixo orientador o planejamento por resultados, voltado à racionalização do
trabalho da equipe; o médico é o profissional principal, o trabalho é organizado segundo os preceitos
da divisão social e técnica do trabalho de tipo taylorista; os enfermeiros estão intensamente
envolvidos com o trabalho, convivendo, de um lado, com a forte expectativa que se tem de suas
potencialidades para solucionar os problemas e, de outro, com a impossibilidade de oferecer
respostas para os problemas trazidos pela população; os trabalhadores acreditam que para trabalhar
no PSF é necessário um perfil especial para o trabalho, o planejamento das atividades próprias dos
enfermeiros é sufocado pelos imprevistos do dia-dia; os entrevistados assumem um pouco de tudo e
diagnosticam a necessidade de se qualificar para a multifuncionalidade; consideram que devem ter
habilidade para resolver todos os problemas do dia a dia. O fortalecimento advém principalmente da
relação prazerosa e recompensatória com o objeto/finalidade do trabalho e com o trabalho em si,
destacando-se a satisfação com a obtenção de resultados gratificadores, como o vínculo formado
com as famílias, muitas vezes localizada nas situações de conquista individual. Com referência ao
desgaste, pode-se concluir que: os territórios adscritos pelo PSF integram potenciais de desgaste do
trabalhador, impotentes diante da complexidade que implica trabalhar na periferia do tecido social;
problemas de alta complexidade trazidos pelos pacientes, bem como o contato direto com o
sofrimento e as carências da população, a não adesão ao tratamento ou as reclamações sobre este
ou aquele profissional integram as cargas psíquicas; os trabalhadores têm que lidar com situações de
precariedade em que a falta de materiais para as atividades diárias representa transtorno no trabalho;
a exigência de produtividade, as cobranças, as interrupções constantes nas tarefas em andamento, a
realização de atividades que não são atribuições da categoria, os diferentes graus de compromisso e,
por vezes, a falta de integração entre as enfermeiras constituem motivo de estresse, angústia e
irritação; os enfermeiros se desesperam para dar conta da demanda e chamam a atenção para a
necessidade de impor limites. O acolhimento é desgastante uma vez que a demanda é grande e os
usuários querem ver seus problemas resolvidos rapidamente; o desgaste se concretiza em muito
cansaço físico e mental, levando os enfermeiros a querer apenas descansar e a acumular problemas
de saúde como hipertensão, alergias, dores de estômago, além de outros agravos como dormir no
volante e sofrer acidentes de carro.
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NISHI, Fernanda Ayache. Avaliação do conhecimento dos enfermeiros em relação às
catecolaminas de infusão contínua. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: A administração de catecolaminas por via intravenosa é uma prática comum no ambiente
hospitalar, principalmente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Hemodiálise e Pronto Socorro
(PS). Apesar de se tratar de um procedimento que demanda cuidados de enfermagem bastante
específicos, este pode ser realizado por qualquer membro da equipe de enfermagem, até mesmo
sem supervisão direta de um enfermeiro. Para prestar cuidados de enfermagem adequados aos
pacientes que recebem catecolaminas por via intravenosa é necessário que o profissional que realiza
o procedimento disponha de conhecimento específico acerca da prática realizada. Em unidades como
UTI, PS e Hemodiálise, espera-se que o enfermeiro exerça supervisão direta desses cuidados, já que
são unidades em que os pacientes apresentam condições mais críticas e geralmente instáveis. Desta
forma, é esperado que o enfermeiro detenha todo o conhecimento necessário para administrar as
catecolaminas com segurança, minimizando assim os riscos para o paciente. Estes conhecimentos
devem ser aprofundados englobando desde ciências básicas como anatomia e fisiologia, até
aspectos mais específicos como a escolha do cateter, recomendações de uso dos materiais
disponíveis, conhecimentos farmacológicos direcionados e recomendações e cuidados durante a
infusão desse tipo de medicamento. Este estudo avaliou o grau de conhecimento dos enfermeiros do
Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (USP) quanto à administração de
catecolaminas de infusão contínua por via intravenosa. Foram sujeitos deste estudo somente os
enfermeiros que atuam em unidades onde a administração de catecolaminas é prática comum. A
pesquisa limitou-se aos enfermeiros que atuam em unidades de cuidados de adultos por considerar
que há peculiaridades existentes no cuidado do paciente adulto e pediátrico no que diz respeito à
administração de drogas vasoativas e à necessidade de atualização e vivência prática da situação.
Assim, através de questionário estruturado, procedeu-se a avaliação do conhecimento dos
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enfermeiros atuantes nas unidades de Hemodiálise, PS de adultos e UTI de adultos com relação à
administração de catecolaminas por via intravenosa. Os dados obtidos com a aplicação dos
questionários foram submetidos a análises estatísticas para definir se o conhecimento apresentado
pelos enfermeiros avaliados é condizente com o preconizado pela literatura para realização segura de
tal procedimento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-12062007-093854/
Nº de Classificação: 5308
AZZOLIN, Gabriela Marchiori Carmo. Processo de trabalho gerencial do enfermeiro e processo
de enfermagem: a articulação na visão de docentes. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2007. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: Este estudo analisa de que forma os docentes da área de gerenciamento em enfermagem
articulam o processo de trabalho gerencial do enfermeiro com o processo de enfermagem enquanto
instrumento do trabalho, no ambiente da docência de um curso de graduação em Enfermagem. A
pesquisa teve como objetivos específicos identificar e analisar a concepção dos docentes sobre o
processo de trabalho gerencial do enfermeiro e processo de enfermagem. Adota o quadro teórico dos
estudos do processo de trabalho de enfermagem, do processo de trabalho assistencial e gerencial do
enfermeiro, da gerência em saúde e do gerenciamento em enfermagem, e foi realizada com uma
abordagem qualitativa segundo a metodologia de estudo de caso. Como campo de estudo foi
escolhido um Curso de Graduação em Enfermagem de uma Universidade Privada no interior do
Estado de São Paulo e as informações foram coletadas a partir de entrevistas semi-estruturadas
realizadas com sete docentes ligados à área de gerenciamento em enfermagem. Na análise foi
utilizada a técnica de análise temática. Os resultados mostram, quanto a concepção sobre
gerenciamento em enfermagem, a predominância da categoria gerenciamento instrumental, seguida
da concepção que contempla a díade gerenciamento instrumental e gerenciamento assistencial, no
sentido de que a assistência só se realiza a partir da aplicação do instrumento processo de
enfermagem e uma terceira concepção de que o gerenciamento em enfermagem garante a qualidade
da assistência . Quanto ao processo de enfermagem, observam-se outras três concepções: o
processo de enfermagem como a aplicação de suas etapas, como instrumento do processo de
trabalho do enfermeiro e como aplicação das etapas articuladas, com predominância da primeira.
Assim é evidenciada uma frágil articulação entre o processo de trabalho gerencial e o processo de
enfermagem, bem como a ausência da dimensão política e de desenvolvimento de cidadania e uma
incipiente presença da dimensão comucacional do gerenciamento em enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-12062007-105649/
Nº de Classificação: 5309
ZALAF, Marília Rita Ribeiro. Uso problemático de álcool e outras drogas em moradia estudantil:
conhecer para enfrentar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este estudo teve como objetivos compreender como se dá o processo saúde-doença de
universitários que residem na moradia estudantil do campus Butantã da Universidade de São Paulo
no que se refere ao uso problemático do álcool e outras drogas, identificar as condições objetivas
desse processo e analisar as manifestações subjacentes às questões de gênero relacionadas a ele.
Foi utilizada como base teórico-metodológica a Teoria da Determinação Social do Processo SaúdeDoença aliada à categoria analítica Gênero, que contribuiu para uma melhor compreensão da
qualidade desse processo em cada sujeito. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas com
oito moradores, sobre suas histórias de vidas e comportamentos relativos ao uso problemático de
álcool e outras drogas, antes e depois do ingresso na moradia, temas relacionados à discriminação e
diferenças de uso de drogas entre homens e mulheres. Após o tratamento dos dados utilizando a
análise de conteúdo e a metodologia de Pierre Bourdieu que considera a realidade expressa nos
discursos dos sujeitos que a vivem, concluiu-se que o ambiente de liberdade da moradia estudantil, a
depressão, o desemprego e as características próprias desse espaço acadêmico são algumas
condições favoráveis ao agravamento do uso problemático de álcool e outras drogas para os sujeitos
que ingressaram na universidade em situação de dependência. Concluiu-se também que na moradia
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estão reproduzidas estereotipias de gênero como subalternidade feminina, preconceito e
culpabilização pelo uso de drogas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-13072007-101018/
Nº de Classificação: 5310
SPECIALE, Cristiane. Significados do tratamento diretamente supervisionado ("DOTS") para
pacientes com tuberculose do Programa de Saúde da Família da Supervisão Técnica de Vila
Prudente/Sapopemba, São Paulo-SP. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de proporções continentais. A situação é
bastante complexa, pois a doença está diretamente associada às precárias condições sociais, à AIDS
e à crescente multirresistência às drogas. Em 1993, a OMS a declarou em estado de emergência,
recomendando a DOTS para seu controle. Assim, o presente estudo teve como objetivos identificar:
as características pessoais, de condições de vida e de trabalho e de saúde-doença dos pacientes sob
DOTS, matriculados em Unidades de Saúde da Família da Supervisão Técnica de Saúde de Vila
Prudente/Sapopemba do Município de São Paulo; as potencialidades e os limites da estratégia DOTS
sob o ponto de vista desses pacientes e como interpretam a adesão ao tratamento. Após aprovação
em Comitê de Ética, foram coletados depoimentos de 11 pacientes de Unidades Básicas de Saúde
da Família (UBSF) da Supervisão Técnica de Vila Prudente/ Sapopemba do MSP. O material
empírico foi decodificado mediante técnica de análise de discurso e analisado à luz da Teoria da
Determinação Social do Processo Saúde-Doença. Os resultados evidenciaram que a tuberculose é
uma doença de cunho eminentemente social e ainda impregnada de estigma. Os achados em relação
às características pessoais e sobre a manifestação clínica confirmam os dados de literatura. A
doença causou mudanças no cotidiano dos sujeitos de estudo, principalmente no que refere ao
relacionamento com outras pessoas. A DOTS, em geral, revelou-se como estratégia incorporada ao
cotidiano dos sujeitos, e que possibilita o acesso mais facilitado aos serviços de saúde. Os aspectos
limitantes da DOTS se devem à distância entre a unidade de saúde e o domicílio, assim como a
exposição cotidiana às variações climáticas. A atitude dos profissionais em relação ao paciente
contribui para a adesão ao tratamento e para a operacionalização da DOTS.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-11062007-155430/
Nº de Classificação: 5311
SANTOS, Cristina Mamédio da Costa. Revisão sistemática sobre tratamento tópico de lesões
vegetantes malignas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 167 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: INTRODUÇÃO: Lesões vegetantes malignas (LVM) resultam da infiltração cutânea por
células cancerígenas e, ao se exteriorizarem, adquirem aspecto vegetante. Odor fétido, exsudato
profuso, sangramento, dor e infecção são sintomas comuns, que se somam ao sofrimento físico e
psíquico destes pacientes. O cuidado de LVM insere-se na assistência aos pacientes em cuidados
paliativos. OBJETIVOS: Caracterizar a produção científica sobre LVM e identificar evidências para o
tratamento tópico do odor fétido de LVM. MÉTODOS: Trata-se de revisão sistemática. A questão
clínica de pesquisa, construída utilizando-se a estratégia PICO, foi “Quais são os tratamentos
tópicos/curativos utilizados para o controle dos sintomas odor, exsudato, sangramento, dor e/ou
infecção das lesões vegetantes malignas?” A busca bibliográfica ocorreu em 09/2006 e utilizou 14
bases de dados: Banco de Teses – Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – USP,
Proquest, Current Controlled Trials, BDENF, CINAHL, Embase, PubMed, Ovid, PsycInfo, Scopus,
Web of Science, Lilacs e EBM Reviews. Não houve restrição quanto ao desenho de estudo e idioma.
Os dados foram extraídos pelo pesquisador A, checados pelo B e decisões ocorreram em consenso.
Pela análise dos resumos, foram incluídos estudos sobre LVM e que abordaram no mínimo 1 dos 5
sintomas investigados. Os estudos sobre odor foram analisados na íntegra e classificados quanto à
qualidade do estudo, nível de evidência e grau de recomendação. RESULTADOS: Obteve-se 11.111
estudos, dos quais 325 (2.93%) referiam-se ao controle de algum dos sintomas das LVM por meio de
intervenções tópicas: 12,37% relacionavam-se ao odor, 16,77% ao exsudato, 17,82% ao
sangramento, 31,03% à dor e 22,01% à infecção de LVM; outros 202 estudos foram excluídos por
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não tratarem dos sintomas em análise. Entre os estudos (n=34) que analisaram o controle do odor, 5
foram ensaios clínicos (14,71%), 20 revisões narrativas (58,82%), 5 séries de casos, 3 relatos de
caso (8,82%) e 1 estudo de prevalência (2,94%). Foram identificados 16 tratamentos tópicos. Gel de
Metronidazol tópico apresentou Evidência Forte para o controle do odor (grau A, nível 1C); Curativo
de Carvão Ativado e Curativo de Mesalt, Evidência moderada (grau B, nível 2B); Pomada de
Curcumin, Evidência Moderada (grau B, nível 2C). Evidência Fraca (grau C) e Muito Fraca (grau D)
foram observadas em 12 tratamentos tópicos, que foram: Intervenções com Antibióticos tópicos, Chá
verde, Enzimas tópicas, Hidrogéis, Iogurte, Mel, Óleos essenciais, Óleo essencial tópico (associado à
Clorofila VO e Antibiótico sistêmico), Pasta de açúcar, Soluções anti-sépticas, Sulfadiazina de Prata e
Trióxido de arsênico. A heterogeneidade das intervenções e a qualidade metodológica dos estudos
não permitiram metanálise. CONCLUSÕES: Dos 11.111 estudos identificados, 2.93% (n=325)
referiam-se aos sintomas em análise por meio de tratamentos tópicos. Dos 59 estudos sobre odor, 34
estudos atenderam a todos os critérios de inclusão. Encontraram-se poucos estudos de boa
qualidade e as principais limitações metodológicas foram os desenhos dos estudos, o tamanho da
amostra e a ausência de escalas para mensuração do odor. Encontrou-se evidência Grau A ou B
para o tratamento de LVM com Gel de Metronidazol Tópico, Curativo de Carvão Ativado, Curativo de
Mesalt e Pomada de Curcumin.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11062007-165009/
Nº de Classificação: 5312 [ Lilacs ID 481684 ]
TERRA, Maria Fernanda. O tratamento diretamente supervisionado ("DOTS") como estratégia
para a adesão ao tratamento da tuberculose: significados segundo profissionais de saúde da
Supervisão Técnica de Saúde do Butantã, São Paulo-SP. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2007. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: O estudo teve como principal objetivo analisar a adesão ao tratamento da tuberculose a
partir da operacionalização da estratégia Tratamento Diretamente Supervisionado (DOTS), sob a
perspectiva de profissionais de saúde que atuavam no controle da doença na região da Supervisão
Técnica de Saúde do Butantã - SP. Trata-se de pesquisa qualitativa, baseada nos pressupostos da
Teoria da Determinação Social do Processo Saúde-Doença e no conceito de Adesão. No período de
maio a julho de 2006, foram entrevistados 22 profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) que desenvolviam a estratégia, incluindo os Coordenadores destas UBS. Foram resguardados
os procedimentos éticos. Utilizou-se de técnica de análise de discurso apropriada para o tratamento
dos depoimentos, que foram decompostos e analisados a partir das categorias analíticas: significados
sobre o processo saúde-doença, a forma como se organiza o trabalho na unidade de saúde, os
significados sobre a DOTS e sobre a adesão ao tratamento. Os resultados mostram que, de modo
geral, os sujeitos do estudo consideram a tuberculose a partir da perspectiva da multicausalidade,
ainda que com ênfase nos aspectos sociais. Identificaram-se atitudes que revelam estigma,
decorrentes da falta de conhecimento a respeito da enfermidade e da forma como relacionar-se com
o doente. Evidenciaram-se problemas na organização dos serviços, que se referem à trajetória
percorrida pelos pacientes para ter acesso ao diagnóstico da tuberculose, além da ausência da busca
de sintomáticos respiratórios. Quanto à DOTS, sua estruturação é diversa entre as UBS, no intuito de
considerar as necessidades dos doentes no processo terapêutico, mas também devido à falta de
conhecimentos dos profissionais, no que diz respeito à operacionalização da estratégia. A equipe de
enfermagem é a que mais intensamente participa da DOTS. Para os profissionais de saúde, a
estratégia permite manter atenção junto ao doente evitando o abandono do tratamento. Reitera-se,
com algumas ressalvas, que a estratégia apresenta impacto na adesão, uma vez que possibilita a
criação de vínculo entre o profissional de saúde e o doente. Além disso, verificou-se a necessidade
de ampliar o entendimento a respeito do conceito de adesão, dado que não se restringe a um
comportamento pessoal e volitivo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-12062007-152800/
Nº de Classificação: 5313
FELIX, Carla Cristiane Paz. Avaliação da técnica de lavagem das mãos executada por alunos do
curso de graduação em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
RESUMO: A lavagem das mãos é reconhecida como uma das medidas mais importantes para
prevenir as Infecções Hospitalares. Este estudo teve como objetivo comparar a execução e verificar a
adesão aos passos da técnica de lavagem das mãos por alunos dos 2º, 3º e 4º anos de um Curso de
Graduação em Enfermagem. A amostra constituiu-se de 113 alunos que estavam cumprindo estágio
em instituições de saúde do município de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de
observação direta para a qual foi utilizado um instrumento em forma de “check-list” com os passos da
técnica de lavagem das mãos, conforme recomendação do Ministério da Saúde do Brasil. Os
resultados foram estatisticamente trabalhados, permitindo constatar que: a) os alunos dos 2º e dos 3º
anos obtiveram melhor desempenho na execução da técnica de lavagem das mãos, com diferença
estatisticamente significante, quando comparados ao 4º ano nos passos da técnica: “retirou jóias”,
“esfregou palma com dorso”, “esfregou espaços interdigitais”, “esfregou polegar” e “esfregou unhas”.
Apenas no item “fechou a torneira com papel toalha” o 4º ano apresentou-se melhor que os 2º e 3º
anos; b) a adesão aos passos da técnica de lavagem das mãos dos alunos de todos os anos do
curso foi muito baixa, pois na metade dos passos que compõe a técnica, os alunos apresentaram
adesão menor que 50%; c) A porcentagem de alunos que executou TODOS OS PASSOS da técnica
de lavagem das mãos CORRETAMENTE foi muito baixa, apenas 8,8%. Concluiu-se que os alunos do
4º ano obtiveram o pior desempenho e adesão muito baixa em quase todos os passos da técnica de
lavagem das mãos, quando comparados aos dos 2º e 3º anos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11062007-152734/
Nº de Classificação: 5314
CAMARGO, Patrícia Ponce de. Procedimento de inserção, manutenção e remoção do cateter
central de inserção periférica em neonatos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: O cateter central de inserção periférica (PICC) é um dispositivo cada vez mais utilizado
nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O objetivo do estudo foi caracterizar os neonatos
(RN) submetidos ao procedimento de inserção do cateter PICC e descrever suas práticas de
inserção, manutenção e remoção em RN. Estudo observacional com delineamento longitudinal
realizado no Berçário Anexo à Maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Os dados foram obtidos pela observação dos procedimentos e
informações registradas nos prontuários dos neonatos submetidos ao procedimento. No estudo,
incluíram-se todos os procedimentos de inserção, manutenção e remoção de cateter PICC ocorridos
entre de março e setembro de 2006, em recém-nascidos internados na unidade neonatal citada.
Antes do início da coleta dos dados, o projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Instituição, campo do estudo. No período estudado, ocorreram 37
procedimentos de inserção do cateter PICC. A média da idade gestacional e o peso dos RN eram de
32,2 semanas e 1.289,2 gramas, respectivamente. A maioria, 22 (59,4%) RN, era do sexo masculino,
18 (48,7%) RN tinham menos de três dias de vida no dia do procedimento e 35 (94,6%) RN foram
submetidos à inserção do cateter para infundir nutrição parenteral total. A maioria, 21 (56,8%) RN,
apresentou diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório. A administração de fármaco
sedativo previamente ao procedimento ocorreu em 4 (10,8%), nenhum RN recebeu analgesia. O tipo
de cateter mais utilizado foi o de poliuretano, 35 (94,6%). A média da freqüência de punções venosas
foi 3,4 e em 8 (21,6%) RN foram obtidos sucesso na introdução do cateter na primeira punção
venosa. As veias mais puncionadas foram as localizadas em membros superiores, a basílica foi
puncionada em 29,9% dos RN e a cefálica, em 22,8% dos RN. Fragilidade vascular, transfixação
venosa e obstrução do cateter foram os principais motivos de insucesso na inserção do PICC.
Alteração da viscosidade sangüínea foi uma intercorrência identificada pelas enfermeiras na inserção
do PICC. A prevalência de sucesso do procedimento foi de 64,9% (24 RN). Obteve-se
posicionamento central da ponta do cateter em 20 (83,3%) RN e periférico em 4 (16,7%) RN. A média
da extensão do cateter introduzido em MSD foi de 11,4 cm, em MSE, 13,5cm e em região cervical,
7,1 cm. Solução de clorexidina a 0,5% foi o anti-séptico mais utilizado nos curativos e a NPT foi a
solução mais infundida pelo cateter. O tempo médio de permanência do cateter foi 8,9 dias, 11
(27,5%) foram removidos em decorrência de infecção do cateter, 7 (17,5%) pelo término da terapia
intravenosa e 7 (17,5%) por obstrução. Dos 24 cateteres removidos, 14 (58,3%) foram enviados para
cultura, dos quais, 10 (71,4%) tiveram resultado negativo. Das quatro pontas com resultado positivo,
em duas (14,3%) foram identificados Estafilococos coagulase negativa.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-12062007-163447/
Nº de Classificação: 5315
PEREIRA, Juliana Guisardi. Articulação ensino-serviço para a construção da vigilância da
saúde: em foco o Distrito do Butantã. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: A proposição da Vigilância da Saúde surgiu como alternativa para a superação das
práticas de saúde fragmentadas, ao articular o uso da epidemiologia, do planejamento e da
organização dos serviços de saúde, bem como a compreensão das desigualdades sociais como
determinantes da distribuição dos agravos sobre a população. Entretanto, a falta de profissionais de
saúde com formação adequada para atuar nesse modelo tem sido um grande obstáculo. Algumas
políticas públicas têm sido criadas para possibilitar que o ensino das profissões da saúde possa
sustentar-se na construção do conhecimento a partir da realidade e na participação ativa do
estudante no processo ensino-aprendizagem, bem como no seu envolvimento na transformação da
mesma. O objetivo desse estudo foi descrever a articulação entre ensino e serviço em um Distrito de
Saúde do município de São Paulo, e as contribuições advindas dessa articulação para a
implementação do modelo da Vigilância da Saúde. Em termos metodológicos, pode-se afirmar ser
esta uma pesquisa qualitativa e descritiva. Foram sujeitos desse estudo docentes e profissionais de
saúde envolvidos na articulação entre o ensino e o serviço no Distrito. Os dados foram coletados
mediante entrevistas semi-estruturadas e analisados com base na técnica do Discurso do Sujeito
Coletivo. Os resultados mostraram que os cursos de medicina e de enfermagem são os que mais
desenvolvem ações de ensino no território; utilizam como estratégia ações relativas ao
reconhecimento do território para a compreensão das necessidades de saúde da população, contudo,
essa identificação não se reverte para o planejamento da assistência na UBS; a articulação entre
ensino e serviço ocorre no sentido do acompanhamento das ações dos alunos pelos trabalhadores;
alguns discursos apontam para uma integração incipiente entre ensino e serviço no Distrito devido à
falta de projeto político para a Vigilância da Saúde consensual entre unidades de ensino e a
Prefeitura Municipal. Conclui-se que para que haja um impacto na Vigilância a Saúde se faz
necessário o estabelecimento de estratégias de ação que levem ao fortalecimento das articulações
ensino-serviço-comunidade e à sensibilização de gestores públicos, gestores universitários e
lideranças comunitárias no sentido de qualificá-las sobre a importância de todos esses atores na
formação profissional e na reorganização da atenção.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-12062007-115423/
Nº de Classificação: 5316
FIGUEIREDO, Juliana Arantes. Práticas e processos de trabalho no Centro de Atenção
Psicossocial III: a perspectiva do campo psicossocial. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2007. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa qualitativa são as práticas dos trabalhadores de um
Centro de Atenção Picossocial III - CAPS III. A finalidade é contribuir para a compreensão das
práticas em saúde mental produzidas no CAPS III, por meio da perspectiva crítica e colaborar com a
consolidação da Reforma Psiquiátrica brasileira. Tem como objetivos: descrever as práticas de saúde
mental dos trabalhadores do CAPS III; verificar se as práticas se articulam às diretrizes da Reforma
Psiquiátrica brasileira e analisar os processos de trabalho desenvolvidos pelos trabalhadores nos
seus elementos constitutivos, da perspectiva do campo psicossocial. O cenário de estudo é Núcleo
de Atenção Psicossocial I da Secretaria Municipal de Saúde de Santo André. Participaram deste
estudo 11 (onze) trabalhadores, um de cada categoria profissional, de nível médio e superior. Os
dados empíricos foram obtidos por meio de entrevista individual semi-estruturada e para a
caracterização do cenário de estudo, o Instrumento de Captação da Realidade Objetiva, método
proposto pela Teoria de Intervenção Práxica em Enfermagem em Saúde Coletiva. O material empírico
foi analisado de acordo com a orientação de Minayo, baseada na hermenêutica-dialética. A análise
dos dados deu origem às categorias: a) o CAPS III e a rede de atenção à saúde mental; b)
Organização interna do CAPS III; c) as práticas em saúde mental no CAPS III e as diretrizes da
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Reforma Psiquiátrica brasileira; d) os processos de trabalho no CAPS III. Os resultados indicam que,
no plano descritivo, as práticas de saúde mental dos trabalhadores do CAPS III articulam-se às
diretrizes da Reforma Psiquiátrica. A análise dos elementos constitutivos dos processos de trabalho
evidencia contradições. Pode-se constatar atitudes coerentes com o quadro teórico de referência
adotado, o campo psicossocial, embora estas não se articulem a um projeto coletivo institucional,
revelando práxis espontâneas e reiterativas. A consolidação da Reforma Psiquiátrica requer
processos de trabalho que se traduzam em práxis criativas, capazes de produzir transformações
concretas na vida dos usuários dos serviços. Identifica-se a necessidade de formação dos
trabalhadores com relação ao projeto coletivo institucional, visando qualificar a força de trabalho dos
Centros de Atenção Psicossocial, dada a função social destes equipamentos, considerados
estratégicos na reorientação do modelo de atenção à saúde mental. O material empírico evidencia
uma crise na organização do serviço, revelando o sofrimento dos trabalhadores e a precarização da
assistência prestada aos usuários do serviço. É necessário que o serviço possa colocar-se em crise
para que esta necessidade possa ser tomada pelo poder local, visando transformar essa realidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-12062007-114829/
Nº de Classificação: 5317
SAKATA, Silvia. Diabetes mellitus entre os idosos no Município de São Paulo: uma visão
longitudinal. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [90] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira
RESUMO: O envelhecimento populacional vem ocorrendo de forma extremamente rápida nos países
em desenvolvimento, implicando em maior prevalência de doenças crônico-degenerativas. Dentre
estas, destaca-se o diabetes mellitus, síndrome caracterizada por estado crônico de hiperglicemia e
distúrbios no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, associada à deficiência absoluta ou
relativa de insulina e/ou à sua ação no organismo. A prevalência de diabetes vem aumentando em
proporções epidêmicas, principalmente entre os idosos, e suas complicações são altamente
incapacitantes e onerosas para o Sistema de Saúde. Assim, os objetivos do presente estudo foram:
traçar o perfil das condições de vida e saúde da população idosa (60 anos e mais), residente no
município de São Paulo, portadora de diabetes mellitus e verificar a associação da doença à
ocorrência de óbito nesta população em um período de seis anos. Para isso foram utilizados dados
do Estudo SABE– Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, inquérito multicêntrico desenvolvido em
países da América Latina e Caribe. Este estudo caracteriza-se, no primeiro momento, como uma
pesquisa exploratória, descritiva, retrospectiva e com abordagem quantitativa, e no segundo
momento, como um estudo longitudinal. A prevalência de diabetes mellitus encontrada foi de 17,9%,
comparável à de países desenvolvidos; esta prevalência decrescia com a idade, levando à suposição
de que estes idosos estariam tendo uma mortalidade precoce. Mulheres apresentaram maior
prevalência em todas as faixas etárias. Quanto às condições sócio-demográficas, verificou-se que os
diabéticos, sobretudo as mulheres, possuíam baixa escolaridade e referiram renda insuficiente para
suas despesas; uma parcela importante destes idosos ainda trabalhava, justificando a necessidade
de aumentar sua fonte de renda. A maioria dos homens vivia em casais ou em arranjos bigeracionais,
enquanto as mulheres viviam em arranjos bi e trigeracionais, refletindo maior dependência destas
com relação à ajuda de filhos e/ou netos. Verificou-se com grande freqüência inadequação do
tratamento da doença nestes idosos, com 16% em monoterapia com dieta e 17,4% sem tratamento
algum; apesar disto, a maioria acreditava ter bom controle da doença. Encontrou-se entre os
diabéticos maiores prevalências de obesidade, sedentarismo, hipertensão, doenças cardíacas, artrite,
acidente vascular cerebral, amputações de membros inferiores, quedas, incontinência urinária e
intestinal, dificuldade nas atividades de vida diária, declínio cognitivo e depressão. A procura por
atendimento médico e internações hospitalares também foram mais freqüentes entre os portadores
da doença, que também apresentaram internações mais prolongadas, refletindo o impacto da doença
no Sistema de Saúde. Por fim, verificou-se através de regressão logística a grande influência do
diabetes mellitus no desfecho óbito, multiplicando este risco em 2,55 vezes quando associado a
outras enfermidades. Estes resultados reforçam a necessidade do estabelecimento de políticas
públicas voltadas para a detecção precoce da doença e prevenção de suas complicações,
principalmente nas faixas etárias mais elevadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22062007-090601/
Nº de Classificação: 5318
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LEONELLO, Valéria Marli. Competências para ação educativa da enfermeira: uma interface entre
o ensino e a assistência de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tomou como objeto a interface entre o ensino de
enfermagem e o processo de trabalho assistencial em sua dimensão educativa, no que se refere ao
desenvolvimento de competências para práticas educativas alicerçadas na Educação Popular em
Saúde. Seus objetivos foram construir um perfil de competências para ação educativa da enfermeira
em seu processo de trabalho assistencial, a partir da perspectiva dos sujeitos implicados na formação
inicial em enfermagem e identificar conhecimentos, habilidades e atitudes para essa ação educativa.
Utilizou-se o materialismo histórico e dialético como base teórico-metodológica e, como categoria
conceitual, a competência, tal como definida por Perrenoud, ancorada nas concepções de trabalho
em saúde e no saber operante postulados por Mendes-Gonçalves. A pesquisa foi realizada na Escola
de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e em dois serviços de saúde vinculados à
USP e utilizados como campo de estágio de disciplinas do Bacharelado em Enfermagem: Hospital
Universitário (HU) e Centro de Saúde Escola Butantã (CSE). A coleta de dados envolveu cinco
grupos de sujeitos: o grupo 1, formado por cinco docentes que participam do Grupo de Apoio
Pedagógico (GAP) da EEUSP; o grupo 2, com cinco alunas concluintes do Bacharelado em
Enfermagem da EEUSP; o grupo 3, formado por dez enfermeiras, sendo cinco do HU e cinco do CSE
Butantã; o grupo 4, integrado por dois gestores desses dois serviços; e, finalmente, o grupo 5, com
oito usuários dos serviços mencionados, totalizando 30 participantes. Utilizou-se o grupo focal como
técnica de abordagem para os grupos 1 e 2 e, para os grupos 3, 4 e 5, a entrevista semi-estruturada.
Para análise dos dados empíricos, utilizou-se a técnica de análise de discurso proposta por Fiorin e
adaptada por Car e Bertolozzi. Os discursos coletados foram decompostos em frases temáticas e
essas em conhecimentos, habilidades e atitudes, segundo os quatro pilares da educação, para cada
grupo abordado. Em seguida, à luz do referencial teórico utilizado, procedeu-se à recomposição
desses conhecimentos, habilidades e atitudes, resultando na construção de dez competências para
ação educativa da enfermeira: promover a integralidade do cuidado à saúde; articular teoria e prática;
promover o acolhimento e construir vínculos com os sujeitos assistidos; reconhecer-se e atuar como
agente de transformação da realidade em saúde; reconhecer e respeitar a autonomia dos sujeitos em
relação à suas vidas; respeitar o saber de senso comum, reconhecendo a incompletude do saber
profissional; utilizar o diálogo como estratégia para a transformação da realidade em saúde;
operacionalizar técnicas pedagógicas que viabilizem o diálogo com os sujeitos assistidos;
instrumentalizar os sujeitos com informação adequada e, finalmente, valorizar e exercitar a
intersetorialidade no cuidado à saúde. A construção desse perfil de competências revelou, entre
outros aspectos, a necessidade de ressignificar a ação educativa nos serviços de saúde, adotando-se
a perspectiva da Educação Popular em Saúde. Neste sentido, construir competências para ação
educativa da enfermeira constitui uma das tarefas para a formação inicial, na interface entre o ensino
e o processo de trabalho assistencial da enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-20062007-093249/
Nº de Classificação: 5319
FARIA, Liliam Saldanha. As práticas de vigilância na Supervisão Técnica de Saúde do ButantãSão Paulo(SP): perspectivas para o alcance da vigilância à saúde. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 193 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: A Vigilância à Saúde se constitui como Modelo Assistencial com potencial para a
reorganização dos processos de trabalho, a partir da análise de problemas de saúde de grupos
sociais de determinado território, valendo-se da intersetorialidade e da participação popular. Neste
sentido, o presente estudo teve como objetivo, geral, identificar e analisar a estruturação das ações
de vigilância no âmbito da Atenção Básica à Saúde em uma região de saúde. Para tanto, foram
entrevistados gerentes de Unidades Básicas de Saúde, da Supervisão de Vigilância Epidemiológica e
trabalhadores responsáveis pela Vigilância Epidemiológica de Unidades Básicas de Saúde da
Supervisão Técnica de Saúde do Butantã, no Município de São Paulo, totalizando 14 sujeitos. As
entrevistas, realizadas no período de fevereiro a abril de 2006, foram gravadas e transcritas na
íntegra, sendo resguardadas as devidas precauções éticas. O material foi analisado segundo técnica
apropriada de análise de discurso, no marco teórico materialista histórico e dialético dos conceitos de

213
processos de trabalho e saúde-doença. A vigilância epidemiológica constituiu-se como a prática
predominante, incluindo seus instrumentos de trabalho tradicionais. Os principais agentes desse
trabalho são a enfermeira, que mais se detém no gerenciamento das ações; os auxiliares de
enfermagem, voltados para a intervenção sobre os processos de adoecimento; e os agentes
comunitários de saúde em ações no âmbito extra-muros. O trabalho se apresentou fragmentado, com
ações pontuais, restritas ao evento (a doença ou o surto), sem alcançar a prevenção da saúde e com
tendência à alienação do trabalhador. Por outro lado, verificou-se, principalmente, que os
profissionais interpretavam a vigilância à saúde de duas formas: pela ampliação do objeto da
vigilância epidemiológica e integrando-se a assistência à informação em saúde; e como prática que
organiza o serviço, considerando-se a unidade dialética indivíduo/coletivo que habita o território
adstcrito à Unidade Básica de Saúde. Esta ultima ainda contempla a participação da população na
detecção de problemas e no planejamento das ações, assim como a intersetorialidade, para alcançar
a promoção da saúde. A contradição entre o conteúdo dos depoimentos e a prática da vigilância à
saúde foi evidente em todas unidades investigadas. Foram identificados como limitantes para a
implementação da vigilância à saúde, a precariedade de estrutura para o trabalho, incluindo a
insuficiência quantitativa de recursos humanos, assim como em relação à qualificação profissional
apropriada; a precariedade de recursos materiais e físicos; além da falta de incentivo políticogerencial e de participação da população para operar as ações de vigilância no sentido ampliado.
Conclui-se que, no nível local, reside um potencial para transformar a organização do trabalho em
saúde, atendendo-se às necessidades de saúde da população, através do Modelo da Vigilância à
Saúde, a partir do trabalho em equipe e da integração da assistência à informação em saúde. Para
tanto, é imprescindível a participação ativa e aliada dos trabalhadores e usuários de saúde, bem
como a implantação da Educação Permanente em Saúde no âmbito das Supervisões Técnicas de
Saúde para se alavancar e acompanhar esse processo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-12062007-150511/
Nº de Classificação: 5320
ALAVARCE, Debora Cristina. Elaboração de uma hipermídia educacional para o ensino do
procedimento de medida da pressão arterial para utilização em ambiente digital de
aprendizagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [153] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: A medida da pressão arterial é um procedimento simples e imprescindível na avaliação do
sistema cardiovascular, porém sua realização sofre influências de diversos fatores que podem
comprometer os valores obtidos. As estratégias de ensino da técnica de medida da pressão arterial
utilizam as aulas expositivas e filmes de treinamento, porém o ambiente digital ainda não foi
explorado. O ambiente digital de aprendizagem tem-se constituído em uma poderosa ferramenta do
processo de ensino aprendizagem, pois acrescenta significado e concretude aos conteúdos que
precisam ser aprendidos. A graduação em enfermagem tem sido beneficiada pelo uso da tecnologia
de informação no ensino de seus procedimentos e técnicas, embora as iniciativas nesta área sejam
ainda incipientes. O objetivo deste trabalho foi construir uma hipermídia educacional para o ensino da
técnica de medida da pressão arterial para graduandos de enfermagem e descrever as etapas do
processo de construção. O referencial pedagógico adotado para nortear a elaboração do conteúdo foi
de Robert Gagné, e seguiu-se o modelo em três fases proposto por Price para a construção da
hipermídia. O produto final contou com quatro tópicos, agrupando 12 módulos, no qual se apresenta
todas as questões que envolvem a realização do procedimento de medida da pressão arterial,
discorrendo sobre aspectos fisiológicos, métodos e técnica de medida. A hipermídia utiliza os
recursos de áudio, vídeo, animações bidimensionais, fotos, ilustrações e simulações. A avaliação foi
realizada simultaneamente por três grupos de juízes técnicos em informática; docentes de
enfermagem e profissionais da saúde; e por alunos de graduação em enfermagem, utilizando
instrumentos de avaliação específicos para cada grupo. Estas avaliações foram analisadas
separadamente, os resultados apresentaram semelhanças entre os grupos que se detiveram em
questões organizacionais, estéticas e informacionais. De maneira geral, os grupos avaliaram bem a
hipermídia, com comentários positivos a respeito da estratégia e da qualidade final do ambiente
desenvolvido. O uso da hipermídia e do ambiente digital de aprendizagem pode representar uma
importante estratégia para o ensino da enfermagem, porém o desenvolvimento de ferramentas
educacionais adequadas a este ambiente é um campo novo em franca expansão que necessita de
avaliação e adequação periódicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-12062007-093304/
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Nº de Classificação: 5321
TOBASE, Lucia. A dramatização no ensino de enfermagem: uma revisão sistemática e crítica da
literatura. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: A reflexão sobre a necessidade de fundamentar as práticas em educação e saúde,
promovendo uma ação transformadora, impulsiona o educador na busca de métodos de ensino
inovadores. No cenário educacional, acreditamos que a dramatização favorece a aprendizagem do
estudante de forma ativa e participativa. Objetivos: Levantar os estudos relacionados com a aplicação
da dramatização como estratégia no processo de ensino e aprendizagem na formação profissional
em Enfermagem e verificar os resultados da utilização dessa estratégia na aprendizagem do
estudante de Enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, orientada
pela questão norteadora: “Quais os resultados da aplicação da dramatização na aprendizagem do
estudante de Enfermagem?”. Resultados: Foram encontrados 541 estudos, dos quais 477 foram
excluídos e 64 foram incluídos. Dentre os estudos incluídos, todos os 64 (100%) evidenciaram
resultados positivos com a utilização da dramatização, 49 (77%) associaram a relação positiva na
aquisição de conhecimento teórico, 42 (66%) descreveram a melhora na associação entre teoria e
prática após a aplicação da estratégia, 29 (45%) relacionaram melhora no pensamento crítico, 19
(30%) resultaram em melhora do relacionamento interpessoal. Resultados positivos associados à
criatividade dos estudantes, ao aspecto comunicacional, à percepção e ao desenvolvimento do senso
de coletividade, de trabalho em grupo e comportamento ético profissional também foram comentados.
As dificuldades sobre a proposição da atividade dramatizada foram mencionadas em oito (12,5%)
estudos, associadas ao embaraço do aluno frente aos colegas pelo medo de exposição no grupo, no
relacionamento entre os alunos, dificuldades por parte dos estudantes em estabelecer prioridades.
Em 46 (72%) estudos a dramatização foi aplicada no curso de graduação em Enfermagem,
respectivamente oito (13%) e nove (14%) foram publicados nos anos de 2004 e 2005, sendo que 44
(69%) eram do tipo descritivo, quarenta (63%) publicados pelos Estados Unidos, 17 (27%) publicados
pela revista Nurse Educator e 12 (19%) pelo Journal of Nursing Education. Conclusão: Esses
achados refletem a relação positiva da dramatização como estratégia facilitadora do processo
educativo, pois favorece a aprendizagem, confere significados aos conteúdos, colabora no
desenvolvimento de habilidades técnicas e comunicacionais, na percepção do ser humano de
maneira holística, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o relacionamento interpessoal,
além de proporcionar um ambiente tranqüilo e seguro para o processo ensino aprendizagem.
Favorecendo a construção das competências, a dramatização contribui para a formação do futuro
profissional em Enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-12062007-151808/
Nº de Classificação: 5322
SILVEIRA, Joyce da Costa. O ensino da prevenção e reparo do trauma perineal nos cursos de
especialização em enfermagem obstétrica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: Este estudo teve como objetivo descrever os elementos que fundamentam o ensino da
assistência ao parto normal na prevenção e reparo do trauma perineal nos cursos de especialização
em enfermagem obstétrica. Para isso, o estudo foi desenvolvido seguindo uma abordagem qualitativa
de caráter descritivo, para identificar aspectos do processo de formação profissional que se interpõem
à prática assistencial da enfermagem obstétrica. Tal perspectiva teórico-metodológica mostrou-se
adequada para esta investigação, pois possibilitou identificar aspectos relativos ao processo de
ensino-aprendizagem na assistência ao parto normal, prevenção e reparo do trauma perineal nos
cursos de especialização em enfermagem obstétrica, a fim de conhecer a contribuição da
especialização para a prática baseada em evidências científicas. O estudo foi realizado no Município
de São Paulo. Fizeram parte da amostra dez instituições de ensino superior (universidades, centros
universitários e faculdades) que têm cursos de graduação em enfermagem e oferecem ou ofereceram
a especialização em enfermagem obstétrica. O período compreendeu os anos de 1995 a 2005.
Foram entrevistados nove coordenadores, e dez professores dessas instituições. As entrevistas
seguiram um roteiro específico para os coordenadores e outro aos professores. As falas dos
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entrevistados foram agrupadas em: “O trauma perineal e sua prevenção” e “Elementos que
fundamentam o ensino da assistência ao parto e do cuidado perineal”. Constatou-se que o
conhecimento científico, teórico e prático é indispensável e que ensino não pode estar desvinculado à
pratica. Esta prática deve ser feita em laboratório, com todo o equipamento necessário para que o
aluno adquira habilidade na reparação do trauma perineal e, também, deve propiciar a experiência no
cuidado da mulher durante o parto.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-12062007-110751/
Nº de Classificação: 5323
FRANZOI, Neusa Maria. Concepções de profissionais de equipes de saúde da família sobre
violência de gênero. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa
RESUMO: Este estudo investigou a concepção de violência de gênero em 12 equipes de saúde da
família do Município de Araraquara. Para tanto, os objetivos do estudo foram: conhecer e analisar à
luz de gênero a visão dos profissionais das equipes de Saúde da Família acerca de homem e mulher;
identificar e analisar, à luz de gênero, a percepção dos membros das equipes sobre a violência de
gênero e detectar e analisar, à luz de gênero, as contradições que permeiam as concepções dos
profissionais em relação a mulher, homem e violência de gênero. Os dados foram coletados durante
uma oficina de trabalho e submetidos à análise de conteúdo, resultando em duas categorias
empíricas “Homem e mulher no mesmo barco social” e “Violência de gênero”. Foram priorizados os
temas mais relevantes de acordo com o objeto de estudo, aderentes às categorias analíticas gênero
e violência de gênero. Os resultados evidenciaram que a violência de gênero não é percebida pelos
profissionais como originárias da construção social da masculinidade e da feminilidade. Ao mesmo
tempo em que se percebe avanços no sentido de uma visão mais crítica a respeito da influência dos
processos de construção da masculinidade e da feminilidade na identidade de gênero, coexistem com
esta, visões conservadoras respaldadas na concepção de homem-provedor e mulher-reprodutora,
condizentes com o senso comum. Da mesma maneira comportam-se os temas relacionados à
violência de gênero, coexistindo percepções conservadoras e transformadoras. Esta mescla de
concepções e posicionamentos confirma a necessidade de ampliar a qualificação profissional para
capacitar os trabalhadores para lidar com um fenômeno tão complexo embora comum na realidade
do território abrangido pelo Programa de Saúde da Família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-13072007-101343/
Nº de Classificação: 5324
MORAES, Edvaldo Leal de. A recusa familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para
transplante. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [142] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a percepção de familiares de potenciais
doadores sobre os motivos considerados para recusar a doação dos órgãos e tecidos para
transplante. Para compreender a percepção dos familiares optou-se por realizar uma pesquisa
qualitativa, segundo a modalidade “estrutura do fenômeno situado”. Como forma de desvelar o
fenômeno foram entrevistadas oito famílias, utilizando as seguintes questões norteadoras: “Como foi
a tomada de decisão para recusar a doação dos órgãos e tecidos para transplante do seu familiar
falecido?” e “Quais os motivos considerados para recusar a doação?”. Após a obtenção das
descrições, os discursos foram analisados individualmente, sendo feita a análise ideográfica,
resgatando os seguintes temas e subtemas: “Relatando a internação do familiar”, “Vivenciando a
perda do familiar”: “Recebendo a informação da morte encefálica e a solicitação da doação”,
“Sofrendo com a perda do familiar”; “Decidindo pela recusa da doação dos órgãos”: “Conversando
sobre doação”, “Respeitando a decisão tomada”; “Apresentando os motivos de recusa da doação dos
órgãos”: “A crença religiosa”, “A espera de um milagre”, “A não compreensão do diagnóstico de morte
encefálica e a crença na reversão do quadro”, ”A não aceitação da manipulação do corpo”, “O medo
da reação da família”, “A inadequação da informação e a ausência de confirmação da morte
encefálica”, “A desconfiança na assistência e o medo do comércio de órgãos”, “A inadequação no
processo de doação”, “O desejo do paciente falecido, manifestado em vida, de não ser um doador de
órgãos” e “O medo da perda do ente querido”. Buscou-se desvelar, pela análise nomotética, as
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convergências e divergências das unidades de significado interpretadas, em direção a estrutural geral
do fenômeno. As proposições que emergiram revelaram que a essência do fenômeno “A recusa
familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante” foi desvelada como vivenciar
uma situação de choque e desespero com a internação do familiar, de desconfiança com a solicitação
da doação dos órgãos, de negação da morte encefálica, de sofrimento e desgaste diante da perda do
ente querido, de conflitos familiares para a tomada de decisão e de múltiplas causas para a recusa da
doação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-13072007-092002/
Nº de Classificação: 5325
SARQUIS, Leila Maria Mansano. O monitoramento do trabalhador de saúde, após exposição a
fluidos biológicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: Este estudo teve como objetivos subsidiar a proposição de um programa de intervenção
para os trabalhadores de saúde expostos aos fluidos biológicos; caracterizar esses trabalhadores;
captar seus sentimentos e percepções; identificar as dificuldades vivenciadas no ambiente e analisar
estratégias para a minimização dessa exposição. Caracteriza-se como exploratório, de caráter
descritivo e de abordagem qualitativa. A amostra foi intencional e compreendeu 15 trabalhadores de
saúde expostos a fluidos biológicos na UST em Curitiba, no período de março a agosto de 2005. A
técnica de grupo focal foi eleita para a coleta de dados e os discursos dos sujeitos foram tratados e
submetidos à análise temática, da qual emergiram quatro categorias empíricas. A análise
compreendeu duas etapas: a primeira referiu-se aos dados quantitativos e a segunda aos dados
qualitativos.das categorias empíricas. A análise quantitativa mostrou que o sexo predominante foi o
feminino (93,00%), entre trabalhadoras de Enfermagem (60,00%); o hospital foi o local de trabalho
onde mais ocorreu a exposição (86,60%); o tipo mais comum de acidente foi com instrumentos
perfurocortantes; o uso inadequado dos EPIs foi encontrado em 40,00% dos acidentes; 14,40% dos
trabalhadores não possuía o esquema vacinal completo e 73,30% dos sujeitos realizaram o
monitoramento completo, sem nenhuma soroconversão. A análise qualitativa das quatro categorias
empíricas permitiu evidenciar que a primeira - a exposição ocupacional -, ocorreu pela inadequação
e/ou falta de recursos materiais; recursos humanos insuficientes; pelo tipo de trabalho realizado nas
unidades de saúde e pelos comportamentos de risco dos trabalhadores. A segunda - os sentimentos
envolvidos –identificou o medo de doenças e da chefia, preocupação; indecisão; raiva e revolta; culpa
e insegurança. A terceira - as causas de abandono do acompanhamento, - ocorrem pelo descrédito
da gravidade e por dificuldades operacionais vividas pelo trabalhador. A quarta categoria - as
estratégias institucionais e pessoais - foram propostas pelos sujeitos da pesquisa. Visando a
prevenção, intervenção e acompanhamento desses trabalhadores foram feitas propostas de
Recomendações aos Serviços de Saúde compostas primeiramente por um Programa de intervenção
e acompanhamento dos trabalhadores expostos a fluídos biológicos na UST com algumas
recomendações para o atendimento e acompanhamento aos trabalhadores e por uma Matriz de
Recomendações ações em saúde, categorizando atividades a serem executadas com gerentes de
serviços e suas equipes de saúde em quatro dimensões: administrativas, assistenciais, de ensino e
de pesquisa. Em síntese, apreende-se com o estudo que a forma como o trabalho em saúde se
organiza é o principal determinante da exposição dos trabalhadores aos fluidos biológicos. O estudo
ainda evidencia a necessária e importante articulação entre instituições, unidades de atenção à saúde
do trabalhador e secretarias de estado em prol da prevenção desses acidentes com trabalhadores de
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-13072007-093824/
Nº de Classificação: 5326
KROKOSCZ, Daniella Vianna Correa. Efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de
enfermagem nos resultados da assistência em unidades de internação médico-cirúrgicas. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Estudo quantitativo, transversal, prospectivo, realizado com o objetivo de analisar os
efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de enfermagem nos resultados da assistência
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em duas unidades de internação (UIs) médico-cirúrgicas, com 20 e 15 leitos cada, denominadas
respectivamente UI-A e UI-B, de um hospital do município de São Paulo. Utilizou-se uma metodologia
capaz de abranger 87% da variação dos cuidados requeridos pelos pacientes, composta por itens
que incluem a dimensão biológica e psicossocial do cuidado: o Patient Focused Solutions/Workload
Measurement-Inpatient Methodology (PFS/WM-IM). Foram considerados indicadores de resultado:
queda, erro de medicação, retirada não programada de sondas, cateteres ou drenos, úlcera por
pressão (UP), infecção urinária (ITU) e pneumonia desenvolvidas durante a internação hospitalar. Os
dados foram obtidos dos prontuários e dos registros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,
além da escala diária de pessoal de enfermagem. Após 47 dias consecutivos de coleta de dados, a
amostra final foi composta por 387 pacientes - 218 na UI-A e 169 na UI-B. Com distribuição eqüitativa
de pacientes do gênero masculino e feminino, predominaram os idosos com 61 anos ou mais (38,5%
na UI-A e 36,1% na UI-B), submetidos a tratamento cirúrgico eletivo (62,8% na UI-A e 56,8% na UI-B)
e média de internação de 6,0 (+-25,1) dias na UI-A e de 4,6 (+-7,2) dias na UI-B. A maioria dos
pacientes da UI-A foi proveniente da residência (52,3%); na UI-B do pronto atendimento (47,3%),
seguido pela residência (37,3%). Após a alta, 85,3% dos pacientes da UI-A e 87,6% da UI-B
retornaram à residência. Com relação à ocorrência de eventos adversos (EAs), na UI-A, 14 pacientes
(6,4%) sofreram 23 EAs (9, 3 e 2 pacientes foram vítimas de 1, 2 e 4 eventos, respectivamente,
sendo 13 retiradas não programadas de sondas, cateteres ou drenos, 8 erros de medicação, 1 UP e 1
ITU). Na UI-B 12 pacientes (7,1%) sofreram 13 EAs, ou seja, 11 pacientes sofreram 1 EA e 1 foi
vítima de 2 EAs, sendo 10 erros de medicação, 2 retiradas não programadas de sondas, cateteres ou
drenos e 1UP. Os pacientes foram classificados predominantemente nas categorias 1, 2 e 3 (baixa e
intermediária complexidade), alocados em unidades adequadas para o cuidado requerido – as
unidades de internação. Havia em média 1 enfermeiro para cada unidade e cada auxiliar de
enfermagem cuidou de, no máximo, 5 pacientes. A média de horas de enfermagem disponível foi
maior do que o recomendado pelo PFS/WM-IM, respectivamente 7 e 5,8 h na UI-A e 6,2 e 4,9h na UIB (p<0,001). No período analisado, apesar do excedente de pessoal de enfermagem nas UIs A e B,
houve ocorrência de EAs. Os resultados deste estudo se contrapõem, portanto, às solicitações
freqüentes de enfermeiros por maior quantidade de pessoal e apontam para a necessidade de novas
investigações que complementem as análises realizadas, não só para as UIs médico-cirúrgicas, mas
para todas as unidades do hospital.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20062007-102806/
Nº de Classificação: 5327
ALMEIDA, Débora Vieira de. O ensino da humanização nos currículos de graduação em
enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 146 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: O termo humanização tem sido recorrente na área da saúde e, geralmente, está
relacionado à qualificação da relação entre o profissional da saúde e o sujeito que busca pelo serviço
de saúde. Neste estudo, o termo humanização foi concebido como o encontro entre sujeitos no e pelo
ato de cuidar, ou seja, o encontro de subjetividades. Sabendo-se disso e tendo como pressuposto
que o conteúdo dos currículos da graduação em enfermagem exerce influência significativa no futuro
exercício destes profissionais, o objetivo desta pesquisa foi investigar o ensino da humanização nas
disciplinas que compõem os currículos de graduação em enfermagem da cidade de São Paulo.
Participaram da pesquisa 13 IES (Instituição de Ensino Superior): uma federal, uma estadual e 11
particulares, totalizando 588 disciplinas. Estas foram classificadas em ciência básica (da área de
humanas ou não) e ciência aplicada (à enfermagem ou não). Em seguida, foram selecionadas as
disciplinas de ciência básica da área de humanas e de ciência aplicada à enfermagem que
apresentavam pelo menos um termo relacionado à humanização. Posteriormente, verificou-se a
compatibilidade entre a utilização deste termo pelas disciplinas e o conceito de humanização deste
trabalho. Estes dados foram apresentados e trabalhados considerando as freqüências absolutas e
relativas. Das 588 ementas investigadas, 349 (59%) apresentaram algum termo relacionado à
humanização, revelando uma intenção por parte das IES em ensinar a humanização. Entretanto, ao
se verificar a consistência de tais conteúdos, observou-se que apenas uma das 13 IES (IES L)
poderia proporcionar o ensino deste tema através do oferecimento de duas disciplinas,
aparentemente articuladas. Esta IES apresentou a disciplina Filosofia de ciência básica da área de
humanas, a qual definia as dimensões que compõem a definição de humanização e a de
Antropologia Filosófica, de ciência aplicada à enfermagem, que aplicaria estas definições numa dada
realidade assistencial. Entretanto, o fato desta última disciplina mencionar o encontro entre sujeitos
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ocorrendo entre papéis sociais sugere ou um predomínio dos papéis sociais sobre a
intersubjetividade, ou a intersubjetividade a despeito dos papéis sociais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20062007-103233/
Nº de Classificação: 5328
OKADA, Márcia Massumi. Violência doméstica contra a mulher: estudo com puérperas atendidas
em uma maternidade filantrópica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: A problemática da violência doméstica contra a mulher está disseminada ao redor do
mundo, inclusive no Brasil, porém suas características variam de acordo com as circunstâncias
pessoais, familiares, de relação conjugal, do contexto social e cultural envolvidas. Esta pesquisa teve
o objetivo de identificar a ocorrência da violência doméstica contra a mulher e analisar a sua relação
com algumas características da estrutura familiar e de vínculo com o parceiro. Trata-se de pesquisa
transversal, de base hospitalar. A coleta de dados foi feita por meio de um formulário estruturado,
baseado nos itens constantes no “Abuse Assessment Screen-AAS”, junto a 385 (N) mulheres
atendidas em uma maternidade social filantrópica localizada na Cidade de São Paulo. Os dados,
introduzidos em um banco de dados do Programa R para LINUX versão 2.1.1., foram submetidos à
análise multivariada. O Teste Qui-Quadrado de Pearson e o Teste Exato de Fisher foram utilizados
para a análise estatística dos dados. A freqüência da violência doméstica em algum momento da vida
foi de 36,8% e, dentre estas, foram referidas a violência psicológica (97,2%), a física (28,9%) e a
sexual (4,9%). A freqüência da violência doméstica na gravidez foi de 34,5% e, dentre estas, foram
referidas a violência psicológica (95,9%), a física (34,7%) e a sexual (6,1%). Houve associação
estatisticamente significante (p=0,00223; 0,001767) entre religião e o planejamento da gravidez e
entre a violência doméstica e o hábito do etilismo do companheiro (p=0,0002533; 0,0002981). A
violência doméstica foi uma problemática enfrentada por quase todas as mulheres desta pesquisa,
em algum momento da vida, inclusive na gravidez. Os itens religião, planejamento da gravidez e
etilismo devem ser incluídos na anamnese em saúde da mulher. Assim como os já constantes nesta
anamnese, os itens mencionados devem ser sobretudo considerados no planejamento e
desenvolvimento da assistência e abordados, de forma sistemática, pelos profissionais da área de
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-13072007-100232/
Nº de Classificação: 5329
SILVA, Luiz Carlos Lourenço. O lugar dos hospitais psiquiátricos no município de São Paulo
frente ao processo de reestruturação do modelo de assistência psiquiátrica no Brasil pela voz
dos trabalhadores. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa qualitativa é o entendimento dos trabalhadores dos
hospitais psiquiátricos sobre a Reforma Psiquiátrica e como lidam com esse processo. A finalidade é
contribuir para a ampliação arsenal teórico prático da Reforma Psiquiátrica e propor novas luzes para
a sua análise. Tem como objetivos: conhecer o que os trabalhadores dos hospitais psiquiátricos
pensam sobre a função do hospital psiquiátrico no contexto da Reforma Psiquiátrica; compreender
como os trabalhadores de saúde mental lidam com o processo da desinstitucionalização nas suas
práticas. O cenário do estudo foi dois hospitais psiquiátricos, um público e outro privado, sem fins
lucrativos, integrados ao SUS e situados no município de São Paulo. Participaram deste estudo 12
(doze) trabalhadores (de nível médio e superior). Os dados empíricos foram obtidos por meio de
entrevista individual semi-estruturada. O material empírico foi analisado de acordo com as categorias
analíticas: instituição, institucionalização, transição, desinstitucionalização e crise e foi referenciado
em Minayo. A análise dos dados deu origem às categorias: a) o hospital psiquiátrico: o lugar da crise;
b) a internação da crise; c) desinstitucionalização: a desconstrução de saberes; d) o hospital e a rede
em crise; e) a persistência da cultura hospitalocêntrica; f) o hospital psiquiátrico e a família em crise;
g) o hospital psiquiátrico e a sociedade. Os trabalhadores descrevem um novo hospital, cuja função é
o acolhimento da crise e internação de curta permanência; identificam medidas reformistas de ordem
técnica e administrativa, ocorridas no hospital como: especialização no atendimento da clientela;
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regime de internação de curta permanência x cronicidade; intervenção multidisciplinar x trabalho
isolado; melhoria da estrutura física e de recursos humanos; melhoria da ambiência; implantação de
projeto terapêutico; redução de leitos hospitalares, em função do atendimento às exigências das
portarias ministeriais. Evidencia-se o entendimento de desinstitucionalização como desospitalização.
Os discursos dos entrevistados evidenciam uma relação em crise do hospital psiquiátrico com a rede
substitutiva de atenção à saúde mental de base comunitária. Os trabalhadores enfrentam dificuldades
no processo de des-internação de pacientes com grave problemática social. O hospital psiquiátrico
tem sido a própria contradição no atual modelo de atenção em saúde mental no Município de São
Paulo e, portanto, nesta perspectiva, sustenta dentro de si as várias contradições advindas de sua
própria gênese enquanto instituição, somadas às condições atuais em que se encontra “inexistente”
na rede. O hospital psiquiátrico: lugar da crise porque lugar das contradições.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-13072007-094914/
Nº de Classificação: 5330
AMENDOLA, Fernanda. Qualidade de vida de cuidadores de pacientes com perdas funcionais e
dependência atendidos em domicílio pelo Programa Saúde da Família do Município de São
Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [149] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Atualmente no Brasil, crescem em importância os estudos sobre cuidados domiciliários à
saúde de pessoas com perdas funcionais e dependência e seus cuidadores, em razão das transições
demográfica e epidemiológica do país. Na Atenção Básica, com a implementação do Programa
Saúde da Família (PSF), o cadastramento das famílias feito pelos agentes comunitários de saúde
tornou visíveis as necessidades de saúde desses pacientes, antes confinados a seus lares, e de seus
cuidadores. Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de cuidadores familiares de
pacientes com perdas funcionais e dependência, atendidos por equipes de saúde da família,
relacionando-a a características sociodemográficas, condições de saúde, grau de sobrecarga
percebida e o grau de independência funcional do paciente. Foram entrevistados 66 cuidadores
familiares atendidos por equipes de PSF na região sul do município de São Paulo. Os instrumentos
utilizados foram: 1) caracterização do cuidador familiar e do paciente; 2) WHOQOL-bref, para
avaliação de qualidade de vida subjetiva; 3) Zarit Burden Interview (ZBI), para avaliação da
sobrecarga do cuidador, e 4) Escala de Medida de Independência Funcional (MIF), para avaliação da
capacidade funcional dos pacientes. Os cuidadores eram, em sua maioria, mulheres (83,3%),
casadas (62,2%) com média de idade de 50,5 anos. Na condição de filhas ou filhos (37,9%) e
esposas ou esposos (24,2%), cuidavam de pacientes com até 50% de dependência para atividades
básicas da vida diária (MIF total = 57,82) e estavam moderadamente sobrecarregados (Zarit total =
32,12). Apresentaram melhor escore de qualidade de vida no domínio físico (66,72) e pior no domínio
meio ambiente (52,51). A escala de sobrecarga, a presença de companheiro e a presença de doença
no cuidador mostraram-se estatisticamente relacionadas à 'qualidade e vida geral', no modelo de
regressão múltipla final. Os resultados permitiram concluir que a qualidade de vida do cuidador
correlacionou-se estatisticamente à sobrecarga percebida, indicando que quanto menores os escores
em todos os domínios do WHOQOL-bref, maior a sobrecarga. Não houve associação estatística
significativa entre o grau de independência funcional e a qualidade de vida do cuidador. Políticas
públicas efetivas, destinadas a oferecer uma rede de serviços de suporte às famílias de pessoas com
perdas funcionais e dependência, são primordiais para a diminuição da sobrecarga do cuidador e
conseqüente melhora da sua qualidade de vida e de seus familiares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-13072007-092505/
Nº de Classificação: 5331
NEPOMUCENO, Lilian Mara Rondello. Avaliação do indicador de qualidade "integridade da pele
do recém-nascido" como subsídio para a capacitação do pessoal de enfermagem. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Estudo de abordagem quantitativa com o objetivo de propor um programa de capacitação
para o pessoal de enfermagem relacionado ao indicador de qualidade “integridade da pele do recémnascido (RN)”, foi realizado na Unidade Neonatal do Hospital Universitário da Universidade de São
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Paulo no período de janeiro a maio de 2006. A avaliação da assistência de enfermagem pela
identificação das lesões de pele e dos fatores de risco relacionados durante a internação permitiu
levantar os aspectos a serem melhorados na assistência prestada. Verificou-se que dos 121 RN
admitidos no período, 94 (77%) desenvolveram algum tipo de lesão de pele, totalizando 230 lesões,
sendo que as mais freqüentes foram: equimose (117-50,6%), eritema perineal (66-28,7%) e monilíase
(19-8,3%). Outras lesões como infiltração, hematoma, erosão, fissura, escoriação, abcesso e impetigo
foram identificadas em menor número. Quando aos fatores de risco, o uso de adesivos foi associado
a leões do tipo erosão e escoriação, a terapêutica intravenosa apresentou correlação com a maioria
das lesões identificadas e o uso do sensor do oxímetro de pulso não apresentou relação com
nenhuma lesão. Os RN que tiveram lesão apresentaram, em média, maior tempo de internação. O
registro de algumas das lesões não foram encontradas nos impressos do Sistema de Assistência de
Enfermagem, sugerindo a mecanização do processo e/ou a necessidade de capacitação desses
profissionais. Os resultados subsidiaram a elaboração de um programa de treinamento e
desenvolvimento apoiado nos princípios do planejamento coletivo e no desenvolvimento de
competências técnico-científicas, ético-políticas e sócio-educativas, utilizando como estratégia
participativa a formação de agentes multiplicadores. O desenvolvimento desse estudo evidenciou a
importância da aplicação de indicadores de qualidade para a avaliação da assistência de
enfermagem como uma ferramenta para o gerenciamento dos serviços prestados. Sua aplicação
contribui para monitorar a qualidade do atendimento e reestruturar as ações de enfermagem, além de
permitir a comparação com futuros estudos e a validação da efetividade da proposta desse programa.
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FERREIRA, Juliana Caires de Oliveira Achili. Caracterização do perfil de capacitação profissional
do enfermeiro de um complexo hospitalar de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2007. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: No âmbito hospitalar o número de enfermeiros é significativo, atuando desde o âmbito
assistencial até cargos de chefia e participação em assessorias. Todavia, para essa atuação, o
conhecimento não é definitivo, sendo necessário que o profissional desenvolva aprendizagem
contínua e atualizada. A presente pesquisa qualitativa teve como objetivo geral caracterizar um perfil
de capacitação profissional do enfermeiro de um Complexo Hospitalar de ensino a partir da
percepção das Diretoras de Divisão de Enfermagem dos Institutos que compõem o pólo central do
Complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, e como objetivos específicos: identificar a percepção das colaboradoras acerca do perfil de
capacitação dos enfermeiros; conhecer as propostas que orientam essa capacitação; e analisar os
elementos institucionais necessários para a efetivação desse processo. Optou-se pelo método do
Estudo de Caso, cuja flexibilidade permite confirmar, modificar, ou ampliar o conhecimento sobre o
objeto que estuda, contribuindo assim para a construção teórica do respectivo domínio do
conhecimento. Foram colaboradoras do estudo as seis Diretoras de Divisão de Enfermagem do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e suas substitutas,
totalizando doze colaboradoras. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas
semiestruturadas, após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP e da
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido pelas colaboradoras. Para análise dos dados foi adotada a técnica da Análise de
Conteúdo de Bardin, que possibilitou o resgate das Categorias Política Institucional, Política de
Gerenciamento de Recursos Humanos e Elementos Intervenientes do Processo de Capacitação
Profissional do Enfermeiro. Os resultados mostraram que não há uma política institucional
formalizada para a capacitação do enfermeiro em todos os Institutos; que a contratação de
enfermeiros recém-formados e a questão salarial são elementos dificultadores para a capacitação; a
contrapartida das instituições de ensino aparece como um recurso para atender às necessidades de
capacitação do enfermeiro; dois Institutos não possuem Serviço de Educação Continuada; o perfil do
profissional demandado, na concepção semelhante das colaboradoras, é de um profissional com
postura ética, conhecimento técnico-científico, capacidade de gerenciar sua equipe, assíduo, pontual
e comprometido com a Instituição. A Coordenação das Atividades de Enfermagem (CAENF),
composta pelas diretoras de Divisão de Enfermagem dos Institutos, tem entre seus objetivos a
proposta de montar um grupo/recurso para a capacitação e desenvolvimento do pessoal. Dessa
forma depreende-se que existe empenho dos enfermeiros e das chefias de enfermagem no
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desenvolvimento da capacitação profissional. Entretanto, essa disposição não tem sido elemento
suficiente para superar as dificuldades de ordem política e econômica que perpassam um Complexo
Hospitalar Público.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-13072007-093201/
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MEIRA, Maria Dyrce Dias. Avaliação da formação do enfermeiro: percepção de egressos de um
curso de graduação em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: INTRODUÇÃO: As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que a formação de
enfermeiros seja vinculada às demandas e necessidades da comunidade, em conformidade com o
quadro epidemiológico regional. Considerando que o ensino deve ser adequado a este contexto e
que as transformações que podem ocorrer no aluno durante a formação acadêmica são basicamente
influenciadas pelo currículo, surge a necessidade das Instituições de Ensino Superior repensarem
seus Projetos Político Pedagógicos, com vistas a adotar uma metodologia de trabalho que possibilite
ressignificar a ação de todos os agentes comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem.
OBJETIVO. O presente trabalho investigou a percepção de egressos de um curso de graduação em
enfermagem, sobre a contribuição do currículo no processo de formação frente às demandas que
vivenciam no seu cotidiano profissional, visando fornecer subsídios para a reformulação do Projeto
Político Pedagógico do curso. MÉTODO. Optou-se pelo método de Estudo de Caso, por ser uma
modalidade de pesquisa qualitativa com grande flexibilidade metodológica, que permite uma
exploração abrangente e detalhada a respeito do objeto a ser investigado. As unidades incorporadas,
representadas pelos estudantes, foram selecionadas numa amostragem intencional, de adesão
espontânea, sendo incluídos no estudo 32 egressos, de ambos os gêneros, graduados no ano de
2003 e inseridos no mercado de trabalho. A coleta dos dados foi realizada após a aprovação do
estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
Utilizou-se a técnica da entrevista focalizada com roteiro semi-estruturado após o consentimento livre
e esclarecido dos participantes. A análise e a interpretação dos dados tiveram como base a Análise
de Conteúdo de Bardin. RESULTADOS: A análise das unidades de significado abstraídas dos
discursos dos egressos permitiu a composição de cinco categorias: A formação de competências
técnico-científicas; A formação de competências sócio-educativas; A formação de competências
ético-políticas; Elementos constitutivos do processo educativo e Elementos constitutivos do programa
de ensino. As unidades de significado, relacionadas às categorias, apontam a importância de um
ensino que reforce o desenvolvimento de competências ético-políticas e sugerem que este seja
contextualizado com as Políticas Públicas de Saúde; planejado e aplicado na forma de projetos de
pesquisas e de extensão universitária e que atenda às demandas da comunidade. Sugerem ainda,
que sejam pensadas metodologias de ensino que valorizem a prática da interdisciplinaridade,
destacando a necessidade de serem otimizadas a distribuição de conteúdos e de carga horária das
disciplinas que se destinam à formação de competências específicas do profissional enfermeiro,
principalmente as relacionadas à administração e liderança em enfermagem. CONCLUSÃO: Este
estudo possibilitou uma reflexão aprofundada do ensino quanto às concepções, teóricas e práticas,
relacionadas ao processo formativo de profissionais enfermeiros. Considerando que a realidade
profissional oferece aos egressos as condições ideais para avaliarem o processo de formação, este
estudo contribui com importantes subsídios para uma proposta pedagógica mais efetiva para o Curso
de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo. No que tange aos aspectos
teóricos, esta contribuição poderá ser extensiva a outros Cursos de Graduação em Enfermagem.
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MACHADO, Valéria Bertonha. Estudo sobre a formação de competências do estudante de
graduação em enfermagem na vivência (simulada) em uma clínica de enfermagem. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 162 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
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RESUMO: O desenvolvimento desta pesquisa focaliza as questões relacionadas à formação de
competências nos alunos de um Curso de Graduação em Enfermagem de uma instituição privada
situada na cidade de São Paulo, quando desenvolvem atividades em uma Clínica de Ensino
Simulado. O estudo tem como objetivos: Resgatar segundo a percepção dos docentes, quais as
competências que entendem como importantes na formação do estudante de enfermagem quando
desenvolvem ensino simulado na clínica; Identificar as estratégias ou mecanismos que adotam para
ajudá-los a desenvolvê-las; Intervir, com base nos resultados obtidos, para a transformação desse
processo de ensino reconhecendo a relação entre um Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o perfil do
egresso proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais.Trata-se de uma pesquisa de abordagem
qualitativa do tipo estudo de caso, composta metodologicamente em duas etapas: análise das
entrevistas segundo o referencial de Minayo realizadas com oito docentes, e grupo focal interpretado
com recursos da hermenêutica-dialética. A análise e a interpretação dos dados foram subsidiadas por
duas grandes vertentes. A primeira vertente abarca a categoria analítica: “Processo de formação
profissional do enfermeiro”. A segunda vertente de análise é composta pelas seguintes categorias
empíricas, advindas dos discursos dos sujeitos entrevistados: A análise interpretativa norteou-se
pelos eixos dos determinantes estruturais: o Projeto Político Pedagógico e as Diretrizes Curriculares
Nacionais; como Determinante Particular foi considerada a Unidade de Ensino Simulado (Clínica de
Enfermagem); e como Determinantes Singulares as Estratégias de ensino (Instrumentos de Trabalho)
e Competências (Produto de trabalho), advindas da interpretação do Grupo Focal produzido aos
olhos do sujeito coletivo, ou seja, dos colaboradores, após a reflexão em grupo. Os resultados
permitiram identificar as competências que os docentes consideram importantes na formação do
enfermeiro, (competências: técnico - científica, ética, política, gerencial, relacional / afetiva,
desenvolvimento do pensamento critico), permitiu, também, apreender que a competência técnica
está bem sedimentada e que todos os colaboradores sabem quais estratégias devem ser utilizadas
para desenvolvê-las. Entretanto, as demais competências elencadas são idealizadas estão no devir.
Consideram ainda que quanto ao desenvolvimento de competências, os docentes, têm que estar se
capacitando para atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais e do Projeto Político
Pedagógico da Instituição. Consideram também que essa capacitação passa pela ousadia para que
possam avançar primeiro na construção de suas competências docentes, para depois terem
condições de propiciar aos alunos desenvolvê-las.
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MARTIM, Elisabete Cristina de Oliveira. Lesão renal aguda por glicerol: efeito antioxidante da Vitis
vinifera L. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A Lesão Renal Aguda (LRA) é a complicação mais grave da rabdomiólise. Nessa
síndrome, a liberação do pigmento heme desencadeia uma lesão que se caracteriza por
vasoconstrição glomerular e toxicidade celular direta com componente oxidativo. A lesão oxidativa
desencadeada é uma das linhas fisiopatológicas mais intrigantes. A renoproteção com antioxidantes
tem demonstrado efeito satisfatório. As proantocianidinas são antioxidantes naturais encontrados no
extrato da semente da uva. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antioxidante da Vitis vinifera
(extrato da semente de uva) sobre a função renal de ratos submetidos à lesão por rabdomiólise.
Foram utilizados ratos Wistar, adultos machos, pesando entre 250-300 gramas. A LRA foi induzida
pela administração de glicerol 50% i.m (intramuscular). Os animais foram distribuídos em 4 grupos:
grupo Salina (6ml/Kg de NaCl 0,9% via intraperitoneal (i.p) 1 vez ao dia), grupo Glicerol (6ml/Kg de
glicerol i.m, cada região femoral recebeu 3ml/Kg de glicerol, 1 vez ao dia), grupo Vitis vinifera
(3mg/Kg v.o por 5 dias) e grupo Glicerol+Vitis vinifera que recebeu Vitis vinifera por 5 dias antes do
glicerol. Foram avaliados o marcador de lesão muscular (CK), a função renal (FR), a função tubular
(FENa e FEK), o perfil oxidativo (peróxidos urinários-FOX-2 e MDA-TBARS) , a histologia e
morfometria renal. O grupo Glicerol tratado com Vitis vinifera apresentou melhora da FR e tubular,
redução dos níveis da peroxidação lipídica e melhora da histologia renal. Os resultados deste estudo
confirmaram a proteção antioxidante, com repercussão histológica, da Vitis vinifera na LRA induzida
por glicerol.
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BURGATTI, Juliane Cristina. Revisão sistemática sobre o uso de aventais cirúrgicos, conforme o
material de confecção, no controle da contaminação/infecção do sítio cirúrgico. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia A.
RESUMO: O avental cirúrgico, um dos principais componentes de barreira antimicrobiana, é
confeccionado com materiais de tecido e não-tecido. A Sociedade Norte-Americana de Enfermeiros
do Centro Cirúrgico - AORN e a Norma Européia – EN 13795-3 recomendam que os aventais
cirúrgicos devam prover uma barreira apropriada contra microrganismos, sangue e outros fluidos
corpóreos (seco ou molhado). Tais recomendações, no entanto, não definem o que consideram como
“barreira apropriada”. O que ainda não foi comprovado, porém, é se o uso de materiais de não-tecido
realmente interfere, isoladamente, tanto na contaminação da ferida operatória, quanto na ocorrência
de ISC. O presente estudo teve como objetivo verificar se há evidências científicas, pela revisão
sistemática de literatura, que fundamentem a prática do uso de aventais em cirurgias, conforme seu
material de confecção. Foram considerados para a revisão sistemática apenas estudos básicos de
intervenção, que investigaram a contaminação e ou a infecção do sítio cirúrgico com uso de aventais
cirúrgicos reutilizáveis e ou de uso-único, utilizando como população pessoas submetidas a cirurgias,
em situações reais ou simuladas, em qualquer período, sem limitação de idioma. Para localizar os
estudos, utilizou-se a estratégia: P (pacientes) = pacientes cirúrgicos - surgical patients, I
(intervenção) = roupa hospitalar ou roupa de proteção – clothing / protective clothing, C (comparação)
= uso-único ou reutilizável - single-use or reusable, O (desfecho) = contaminação ou infecção da
ferida operatória – surgical wound infection/contamination. A busca dos estudos orientou-se pelas
bases de dados eletrônicas: LILACS, CINAHL, EMBASE, COCHRANE, PubMed/MEDLINE, pesquisa
manual na revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC) e
referências dos estudos incluídos. Os dados analisados foram apresentados em três fases: Fase 1:
Caracterização do processo de seleção dos estudos; Fase 2: Caracterização dos estudos incluídos;
Fase 3: Avaliação da evidência dos estudos incluídos, a partir de duas escalas de qualidade, sendo
uma delas a de Jadad e outra a de Controle de Infecção Cirúrgica (EQCIC), adaptada de Nobre e
Bernardo. A amostra desta revisão sistemática constituiu-se de 12 estudos, sendo que apenas um
deles investigou o avental isoladamente. Os demais investigaram principalmente os campos
cirúrgicos juntamente com os aventais. Constata-se, com isso, dificuldade de isolar o objeto de
intervenção de outros inúmeros fatores que podem interferir nos desfechos, em estudos desta
natureza. Dois estudos (E1, E2) obtiveram forte evidência de recomendação, concluindo pela não
diferença de contaminação e infecção do sítio cirúrgico entre aventais e campos de tecido e nãotecido. Devido à ausência de estudos semelhantes não houve a possibilidade de realizar a
metanálise. A verificação isolada de aventais cirúrgicos depende de mais pesquisas bem controladas
e delineadas. A contribuição desta investigação para a implementação de prática baseada em
evidências mostrou-se relevante não somente para responder especificamente à questão da
pesquisa, mas também para identificar qualidade, lacunas, falhas e recomendar aspectos a serem
considerados nas próximas pesquisas desta natureza.
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DUCCI, Adriana Janzantte. Nursing Activities Score (NAS): estudo comparativo dos resultados da
aplicação retrospectiva e prospectiva em unidade de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: A aplicação de instrumentos que mensuram carga de trabalho de enfermagem
prospectivamente é de fundamental interesse, pois a pontuação obtida de forma retrospectiva não
reflete em tempo real a carga de trabalho de enfermagem necessária para atender as demandas de
cuidados dos pacientes nas horas subseqüentes. Este estudo teve como objetivos analisar o
desempenho do NAS para a medida prospectiva da carga de trabalho de enfermagem em UTI e
comparar as medidas entre o NAS de aplicação prospectiva e retrospectiva. Trata-se de um estudo
metodológico desenvolvido em uma UTI geral pertencente a um hospital privado do município de São
Paulo. A amostra foi constituída por 104 pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, admitidos
na UTI e que permaneceram, no mínimo, 24 horas no primeiro dia de internação, no período de
setembro a novembro de 2006. Foram coletados dados demográficos e de internação, SAPS II,
LODS e o NAS de aplicação prospectiva e retrospectiva. Para comparar as médias do NAS e verificar
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a correlação e homogeneidade entre o NAS prospectivo e retrospectivo utilizou-se o teste t-student e
os Coeficientes de Pearson e de Correlação Intraclasse (ICC). Para avaliar a concordância entre
cada item do NAS nas duas formas de aplicação utilizou-se o índice Kappa. Prevaleceram pacientes
do sexo masculino (55,8%), provenientes do pronto-socorro (35,6%) e que internaram por razões
clínicas (76,0%). A pontuação média SAPS II e LODS foram de 31,8 e 2,9 pontos, respectivamente,
com mortalidade encontrada de 17,3%. Houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,001)
entre as médias do NAS prospectivo e retrospectivo e correlação moderada (Pearson 0,65; ICC
0,623) entre as duas medidas. Observou-se que do total de 32 itens do instrumento, em 11 não foi
possível aplicar o índice Kappa devido à elevada porcentagem de concordância em uma única
categoria de respostas e que, dos 21 em que a análise foi possível, 10 itens (47,6%) apresentaram
concordância igual ou maior do que moderada, sendo apenas um item nessa última classificação
(1a). Quanto a concordância por itens, verificou-se que aqueles com concordância muito forte (itens
5, 10, 12, 14 e 20) e forte (9, 17, 18 e 21), referiam-se a dados mais objetivos, de fácil avaliação e
monitoramento pelos profissionais de enfermagem e que geralmente não apresentam discordâncias
quanto ao tipo de cuidado que deve ser prestado. Os itens com divisão em sub-itens (a, b e c)
apresentaram as concordâncias mais fracas, quer devido às avaliações subjetivas das coletadoras e
enfermeiros, quer pela ausência de registros com informações fidedignas. Conclui-se que o NAS
prospectivo pode ser usado quando se deseja projetar os cuidados de enfermagem a serem
prestados, sobretudo, quando se tem a intenção de distribuir os profissionais de enfermagem
necessários para prestar assistência de qualidade no decorrer de um período de trabalho. No
entanto, existe a necessidade de uma efetiva uniformização entre os enfermeiros da UTI para que
esta projeção seja fidedigna.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
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RESUMO: O nascimento prematuro e a hospitalização do filho na Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatal (UCIN) determina à mulher vivenciar a experiência de tornar-se mãe em um contexto
adverso. A maioria dos estudos de enfermagem explora a experiência da mãe na UCIN, e poucos são
os que focam a parentalidade. A presente pesquisa visa contribuir nesse âmbito a partir da descrição
da experiência da mulher de tornar-se mãe quando vive a estada de seu filho prematuro na UCIN. A
pesquisa de narrativa foi estratégia metodológica selecionada em função de possibilitar a extração,
análise e compreensão de histórias pessoais vividas. Este estudo analisou a narrativa de doze
mulheres e, pautou o processo analítico no referencial teórico do Interacionismo Simbólico. Foi
possível estabelecer uma narrativa tradutora da experiência a partir de três grandes núcleos
temáticos vividos na UCIN: PROTEGER O FILHO, APRENDER E SENTIR-SE MÃE. Os mesmos
traduzem intenções, sentimentos, ações e estratégias integrantes da experiência e, são influenciados
pelo núcleo temático SENTE-SE RESPONSÁVEL PELO FILHO, relativo ao período gestacional. Os
aprendizados são elementos fundamentais do processo por apoiarem a mulher na determinação do
como fazer para se inserir e ser presente junto do filho. Os conceitos desvelados pelo estudo
permitem a revisão de práticas clínicas de enfermagem e sinalizam para a necessidade de pesquisas
de enfermagem neste âmbito.
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BENTO, Sheila Cristina Tosta. Efeitos da alocação de recursos humanos e da carga de trabalho
de enfermagem nos resultados da assistência em unidades de terapia intensiva. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, realizado com o objetivo de analisar os
efeitos da alocação de recursos humanos e da carga de trabalho de enfermagem nos resultados da
assistência em duas unidades de terapia intensiva (UTIs), uma geral (UTI Geral) e outra
cardiovascular (UTI-CV), com 25 leitos cada, de um hospital privado do município de São Paulo.
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Utilizou-se uma metodologia capaz de abranger 87% da variação dos cuidados requeridos pelos
pacientes, composta por itens que incluem a dimensão biológica e psico-social do cuidado: o Patient
Focused Solutions/Workload Measurement-Inpatient Methodology (PFS/WM-IM). Foram considerados
indicadores de resultado: queda, erro de medicação, extubação não planejada, retirada acidental de
cateter venoso central, retirada não programada de sonda nasogástrica, úlcera por pressão (UP),
infecção urinária (ITU) e pneumonia desenvolvidas durante a internação hospitalar. Os dados foram
obtidos dos prontuários e dos registros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, além da
escala diária de pessoal de enfermagem. Após 46 dias consecutivos de coleta de dados, a amostra
final foi composta por 328 pacientes, sendo 166 da UTI Geral e 162 da UTI-CV. Observou-se
predomínio de pacientes do gênero masculino (cerca de 56,0% em cada unidade), presença de
idosos com 61 anos ou mais (65,1%), na UTI Geral, e entre 41 e 60 anos, na UTI-CV (48,2%),
submetidos a tratamento clínico (54,8% na UTI Geral e 79,6% na UTI-CV) e média de internação de
11,0 (±28,0) e 14,2 (±52,9) dias, nas UTIs Geral e CV, respectivamente. A maioria dos pacientes da
UTI Geral foi proveniente do centro cirúrgico (41,6%) e da UTI-CV do pronto atendimento (51,9%).
Após a alta, proporção semelhante de pacientes das duas Unidades (cerca de 56,0%) foram
transferidos para a unidade de internação. A mortalidade observada no período foi de,
respectivamente, 9,6% e 14,8% nas UTIs Geral e CV. Com relação à ocorrência de eventos adversos
(EAs), na UTI Geral, 20 pacientes (12,0%) sofreram 26 EAs, ou seja, 14 e 6 pacientes foram vítimas
de 1 e 2 eventos, respectivamente, sendo 11 retiradas não programadas de sondas nasogástrica, 5
UP, 3 erros de medicação, 2 retiradas acidentais de cateteres venosos central, 2 pneumonias, 2 ITU
e 1 extubação não planejada. Na UTI-CV 9 pacientes (5,6%) sofreram 14 EAs, ou seja, 5, 3 e 1
pacientes sofreram 1, 2 e 3 EAs, respectivamente, sendo 5 UP, 4 ITU, 2 erros de medicação, 2
pneumonias, 1 retirada não programada de sonda nasogástrica. Os pacientes foram classificados
predominantemente nas categorias 4 e 5 (média e alta complexidade de cuidados de enfermagem).
Observou-se, em cada UTI, em média, 1 enfermeiro para 8 pacientes e 1 técnico de enfermagem
para, no máximo, 2 pacientes. A média de horas disponíveis de enfermagem foi maior do que o
recomendado pelo PFS/WM-IM, respectivamente 15,3 e 13,4h na UTI Geral (p<0,001) e 16,4 e 14,1h
na UTI-CV (p<0,001). No período analisado, apesar do excedente de pessoal de enfermagem nas
duas UTIs, houve ocorrência de EAs. Os resultados deste estudo se contrapõem, portanto, às
solicitações freqüentes de enfermeiros por maior quantidade de pessoal na UTI. No entanto, apontam
para a necessidade de novas investigações que confirmem ou refutem os resultados obtidos, com
vistas à adequação de pessoal que assegure tanto a qualidade da assistência como a diminuição de
custos na UTI.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-26112007-151419/
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ESPIRITO SANTO, Tiago Braga do. Enfermeiras francesas na capital do Brasil (1890-1895). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: O presente estudo aborda o início da profissionalização da enfermagem brasileira através
da vinda de enfermeiras francesas, de 1890 a 1895, para o Hospício Nacional de Alienados (HNA),
no Rio de Janeiro, capital do recém instalado governo republicano. O contrato, de 1890 que
proporcionou a vinda dessas profissionais foi uma das medidas do governo para sanar a crise
institucional acarretada pela saída das Irmãs de Caridade desse hospício, onde elas exerciam
cuidados de enfermagem. São objetivos do estudo: identificar as possíveis circunstâncias que
culminaram em um contrato, firmado entre os governos do Brasil e da França, que promoveu a vinda
de enfermeiras francesas para o Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 1891;
Descrever o processo de laicização nos hospitais e da profissionalização da enfermagem francesa
definindo o perfil das enfermeiras formadas pela Escola de Salpêtrière; analisar a trajetória da vinda
dessas profissionais ao Brasil, no contexto histórico do início da Primeira República; levantar as
possíveis atividades que enfermeiras francesas teriam desempenhado no Hospício Nacional de
Alienados. A fundamentação teórico-metodológica foi feita com base na proposta da História Nova,
tomando como dimensão os conceitos da História Social. No âmbito da abordagem, o tema estudado
conduziu para um enfoque direcionado pela Micro-História, com a técnica da Descrição Densa como
forma de narrativa. Os dados coletados foram interpretados de acordo com as novas perspectiva da
escrita da história, de Burke, vinculados com o objeto através da triangulação de dados. O corpus
documental é composto majoritariamente pelos relatórios ministeriais da época e de algumas
evidências sobre as enfermeiras francesas disponibilizadas pelo acervo documental do Palácio do
Itamaraty. Outro importante recurso utilizado foi a mídia escrita, principalmente os registros noticiosos
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publicados pelo “Jornal do Commercio”, pelo “Diário Oficial” e pela revista “O Brazil-Médico”. O estudo
nos possibilita perceber o conturbado contexto que deu origem à enfermagem francesa e os diversos
modelos existentes na França, tendo então prevalecido o modelo do Dr. Bourneville que, através de
sua atuação como médico, político e jornalista, organizou escolas de formação e escreveu manuais
de enfermagem que influenciaram diversos países no mundo. O contexto brasileiro encontrava-se
muito conturbado com a transição do governo monárquico para o republicano no final do século XIX,
motivando transformações sócio-políticas que caracterizavam o país como importador das idéias
positivo-evolucionistas européias, concretizando assim a intencionalidade de “civilizar” a nação,
trazendo como pano de fundo o desenvolvimento da medicina social e da psiquiatria como forma de
higienização/exclusão. Ao relacionar o desenvolvimento da enfermagem na França com o ideário
republicano brasileiro percebe-se que a contratação de cerca de 40 enfermeiras francesas para o
trabalho no HNA estava diretamente relacionada com a intenção de reafirmar o governo recém
instalado e inaugurar, no Brasil, uma profissão para mulheres inspirada no modelo de enfermagem de
Bourneville.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-20122007-100254/
Nº de Classificação: 5341
OLIVEIRA, Juliana Trench Ciampone de. Revisão sistemática de literatura sobre o uso
terapêutico do ozônio em feridas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 255 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Dentre os tratamentos possíveis para feridas, um deles, ainda pouco discutido e
divulgado, é o uso terapêutico do ozônio. A finalidade desta revisão foi verificar se há benefícios
neste uso em feridas. Os objetivos foram: buscar evidências científicas sobre estes benefícios por
meio da revisão sistemática da literatura científica; realizar levantamento bibliográfico de estudos
primários sobre a temática; analisar a qualidade metodológica destes estudos e discutir sobre as
evidências de seus resultados. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática da literatura científica,
de acordo com o preconizado pelo Centro Cochrane do Brasil. Foram selecionadas oito bases de
dados eletrônicas que disponibilizam publicações de pesquisas na área da saúde (CINAHAL,
COCHRANE, EMBASE, LILACS, MEDLINE, OVID, PubMed, USP/Sibi/DEDALUS). Além destas
bases, um estudo foi encontrado em um livro alemão específico sobre a temática. A busca foi feita de
acordo com os Descritores em Ciências da Saúde baseado no MESH (Medical Subject Headings of
U.S. National Library of Medicine). Foram encontrados 1637 estudos, sendo 55 pré-selecionados, e
apenas 23 incluídos para a revisão. Dentre os principais resultados destacam-se: 52,2% dos estudos
incluídos foram ensaios clínicos não controlados, 21,7% ensaios clínicos randomizados controlados
abertos, 17,4% ensaios clínicos não randomizados controlados e 8,7% relatos de casos. A maioria
dos estudos considerou como desfecho a cicatrização total da ferida ou a estimulação do processo de
cicatrização, seguidos da melhora do aspecto da ferida, diminuição da dor/sintomas, melhora dos
exames laboratoriais e, um deles relatou diminuição de odor da ferida. Foi analisado o quanto cada
estudo controlou ou não variáveis intrínsecas e extrínsecas e quem foram os sujeitos de pesquisa em
cada um deles. Analisou-se, ainda, se houve estratificação de variáveis entre os grupos controle e
experimental nos estudos controlados e aplicou-se a Escala adaptada de Jadad para verificar a
validade interna dos estudos randomizados, cujas pontuações obtidas foram inferiores ao mínimo
estabelecido para um estudo de alta qualidade. Como conclusão, ao considerar apenas como
estudos de qualidade aqueles randomizados, é possível reconhecer evidência forte do benefício do
uso do ozônio, o que confirma a hipótese desta revisão. Mas, a partir da análise de sua validade
interna, controle de variáveis interferentes e quantidade e tipo de população, os estudos apresentam
problemas de condução e não é possível esse mesmo reconhecimento. Não é desprezível, porém, o
fato de que todos os estudos obtiveram resultados favoráveis com o uso de ozônio, o que enseja a
recomendação de viabilidade de realização de mais estudos, do tipo ensaios clínicos controlados e
bem conduzidos, com estratificação de variáveis intrínsecas e extrínsecas e, principalmente, que
utilizem como única intervenção o próprio ozônio, sem associar qualquer tipo de método que interfira
no processo de cicatrização. Finalmente, considerando todos os aspectos discutidos e a realidade
brasileira, o ozônio, poderia ser uma importante opção de tratamento para feridas e trazer diversos
benefícios aos seus portadores, caso isso fosse provado por estudos bem delineados e de qualidade.
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MINAGAWA, Aurea Tamami. Problemas respiratórios em crianças menores de dois anos e a
reprodução social das famílias (estudo populacional no Município de Itupeva-SP). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. [82] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: A estreita relação entre saúde da criança e fatores sociais e econômicos é reconhecida há
muito tempo, mas ainda a grande maioria das crianças pobres que adoece morre mais. Portanto, é
necessário ampliar o conhecimento a respeito da rede de determinantes (distais, intermediários e
proximais) dos problemas de saúde mais prevalentes nas crianças. As doenças respiratórias
constituem uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil no Brasil e no mundo
Justifica-se, pois, reconhecer os processos determinantes dos problemas respiratórios, considerando
a determinação social do processo saúde-doença. Assim, os objetivos deste trabalho foram estimar a
prevalência dos problemas respiratórios nos diferentes grupos sociais homogêneos; caracterizar
como esses problemas se relacionam às formas de reprodução social das famílias e avaliar os
determinantes proximais, intermediários e distais associados à sua ocorrência. Este estudo
populacional transversal foi realizado no município de Itupeva (SP), numa amostra representativa de
261 crianças menores de dois anos. A partir de um modelo teórico hierarquizado, centrado na
categoria da reprodução social, foram compostos os perfis de reprodução social, utilizando-se uma
base teórico-metodológica-operacional que predefiniu três grupos sociais homogêneos (GSH): formas
de trabalhar e de viver adequadas (GSH1); formas de trabalhar ou de viver adequadas (GSH2) e
formas de trabalhar e de viver inadequadas (GSH3). Os problemas respiratórios foram detectados
segundo informações obtidas por meio de inquérito recordatório do último mês. Associações foram
verificadas pelo teste Qui-quadrado (variáveis categóricas) ou teste de Fischer, e teste t de Student
(variáveis contínuas). Utilizou-se o modelo de regressão logística não condicional para a análise
múltipla. Para evitar exclusão de variáveis importantes, utilizou-se um nível de significância de 0,20 e
para indicar associação estatisticamente significativa, nível de 0,05. Na análise múltipla, as
associações foram expressas em odds ratio e seu intervalo de confiança [IC] para 95%. A prevalência
de problema respiratório foi de 71,6% (IC95% 65,8 - 77,0), sendo maior nos estratos inferiores, porém
sem diferença estatisticamente significativa: 64,0% no GSH1, 75,8% no GSH2 e de 71,5% GSH3
(p>0,05). Com relação ao total da amostra, a escolaridade do pai se mostrou estatisticamente
diferente entre as crianças que haviam apresentado problema respiratório e aquelas que não haviam
apresentado: 56,1% dos pais das crianças com problemas respiratórios tinham menos de 7 anos de
estudo, enquanto 62,9% dos pais das crianças sem problemas respiratórios tinham mais de 7 anos
de estudo. A escolaridade materna seguiu a mesma tendência. A ocorrência de problemas
respiratórios foi discretamente maior nas crianças do sexo feminino, e naquelas de 12 a 18 meses. A
primeira etapa da regressão logística testou cada variável que se associou com a ocorrência de
problemas respiratórios (p<0,20). A segunda etapa foi verificar em cada nível hierárquico
(determinantes distais, intermediários e proximais), as variáveis que mantinham associação com a
ocorrência de problemas respiratórios, quando analisadas em conjunto com as outras variáveis do
mesmo nível. A terceira etapa incluiu, no modelo, os determinantes distais (variáveis
sociodemográficas e de trabalho do chefe) e intermediários (formas de viver). Nessa fase, o modelo
selecionou, como significativamente associadas com a ocorrência de problemas respiratórios, a
escolaridade do pai e a ventilação da casa. Variáveis essas que permaneceram na quarta etapa, em
que se incluíram os determinantes proximais (características infantis e de atendimento à saúde).
Permaneceram significativamente associadas à ocorrência de problemas respiratórios, até a última
etapa do modelo hierarquizado, a escolaridade do pai e a idade da criança, o que demonstra a
importância dos determinantes distais no desfecho do processo saúde-doença. Embora a melhoria
nas formas de trabalhar e de viver das famílias aparentemente não seja atribuição de profissionais de
saúde, uma vez que se atrelam a transformações estruturais, estes são responsáveis pela
conscientização da população e sua mobilização em torno de objetivos comuns, em busca de uma
melhor integração social.
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MUÑOZ SÁNCHEZ, Alba Idaly. O tratamento diretamente observado - DOTS e a adesão ao
tratamento da tuberculose: significados para os trabalhadores de unidades de saúde de região
central do Município de São Paulo - Brasil. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 151 f.
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RESUMO: A tuberculose ainda prevalece no cenário epidemiológico mundial e nacional e sua
permanência relaciona-se a vários processos, dentre os quais, as desigualdades sociais. A adesão
ao tratamento é um aspecto chave para o controle da doença, já que contribui para a diminuição da
multirresistência aos fármacos e para o decréscimo da mortalidade. Em função desse panorama que
evidencia ainda, a ineficácia dos programas de controle, a Organização Mundial da Saúde - OMS
propôs um novo marco para controle da enfermidade, introduzindo a Estratégia do Tratamento
Diretamente Observado - DOTS ou Tratamento Supervisionado (TS). Dada a carência de estudos
qualitativos sobre o tema no Município de São Paulo, este estudo teve como objetivos: identificar os
significados que trabalhadores da saúde manifestam em relação à tuberculose, à adesão ao
tratamento e ao Tratamento Diretamente Supervisionado; identificar as potencialidades e os limites
da estratégia DOTS numa região do Município de São Paulo; além de apontar alternativas que
contribuam no aprimoramento do Programa de Controle da Tuberculose. Após aprovação do projeto
por Comitê de Ética em Pesquisa, foram entrevistados 15 trabalhadores da saúde da Subprefeitura
da Sé da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, de agosto a dezembro de 2004, por meio
de roteiro semi-estruturado. O estudo foi conduzido sob o referencial da Hermenêutica-dialética,
tendo sido aplicada técnica apropriada de análise de discurso. Os achados revelam persistência de
preconceito, com impacto sobre a assistência e à adesão. Observou-se que esta ultima é influenciada
por processos relacionados ao doente (que se referem à sua inserção social), aos serviços de saúde
(principalmente quanto à acessibilidade e comunicação com os usuários). A DOTS é apreendida
como estratégia que contribui na adesão ao tratamento, ainda que apresente algumas limitações,
como a falta de flexibilidade em sua operacionalização em algumas unidades de saúde, assim como
a irregularidade dos incentivos. Entretanto, aponta-se sua importante potencialidade, que se revela na
perspectiva da formação de vínculo entre o doente e o trabalhador de saúde. Assim, propõe-se o
DOTS como interface de encontro e conversa entre trabalhadores e usuários, no âmbito institucional
e territorial, o que possibilita a identificação de necessidades de saúde, assim como o
encaminhamento de intervenções apropriadas.
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HERCULIAN, Juliana Gonçalves. Auxiliares de enfermagem e o cuidado continuum. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: Esta pesquisa emergiu de vivências práticas que geraram questionamentos a respeito da
possibilidade que profissionais de enfermagem têm de conciliar cuidados de dimensões diversas. A
história da enfermagem registra uma concentração em atividades tecnicistas, porém, acredita-se que
o cuidado é uma atividade profissional complexa e ampliada envolvendo conciliações técnicas e
subjetivas, entendido neste trabalho como cuidado continuum. Optou-se por uma pesquisa
qualitativa, utilizando a técnica de grupo focal com o objetivo de descrever e analisar como os
auxiliares de enfermagem enfrentam os aspectos emocionais das pessoas hospitalizadas, sendo o
local de estudo o Hospital Abreu Sodré, no município de São Paulo. A análise de conteúdo, método
utilizado para descrever os resultados, evidenciou uma dificuldade neste cuidado. Os relatos
destacam a compreensão e a necessidade do cuidado ampliado, porém, fatores sociais, econômicos
e pessoais que envolvem estes profissionais, quase o tornam inatingível. Estes fatores estão
relacionados às exigências do mercado de trabalho, à necessidade de cumprir protocolos em um
curto espaço de tempo, reforçando certa característica robotizada do cuidador. Os sujeitos da
pesquisa consideraram o número reduzido de profissionais; excesso de tarefas; falta de tempo;
baixos salários; dificuldade de manejo com a questão subjetiva; estresse físico e mental e outros
como fatores impeditivos para a efetivação do cuidado continuum. O indicativo resultante da pesquisa
é a criação de serviços de apoio, onde os profissionais de enfermagem poderão verbalizar seus
sentimentos e “se sentirem mais leves”, viabilizando uma outra modalidade de cuidado às pessoas
hospitalizadas e seus acompanhantes.
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COVINO, Adriana Machado. O cotidiano nos espaços de morar e habitar em saúde mental. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: Como conseqüência dos processos de desinstitucionalização psiquiátrica, situam-se as
moradias para pessoas com sofrimento psíquico com longo tempo de internação psiquiátrica, que
retornam ao território. O presente estudo teve como objetivo narrar e refletir sobre o cotidiano de duas
moradias para pessoas com transtornos mentais na cidade de Londres, Reino Unido, de 2002 a
2005. O caminho metodológico emergiu sob a abordagem qualitativa, com o uso da narrativa como
recurso metodológico. Essas moradias abrigavam 11 pessoas de diferentes crenças e
nacionalidades, tendo em comum o diagnóstico de doenças mentais crônicas e com diversos graus
de dependência de cuidados em seu cotidiano, necessitando de atenção nas 24h. O
acompanhamento dos moradores era realizado pelos profissionais, que não tinham necessariamente
uma formação técnica na área da saúde. Estes recebiam treinamento específico para o
acompanhamento e auxílio das atividades diárias dentro e fora da residência. Entre os cuidadores e
os profissionais de saúde, que atuavam havia diferenças no olhar e no cuidar de cada morador.
Nestas moradias, a convivência suscitou uma reflexão sobre o cotidiano das práticas de cuidado em
saúde mental no ambiente de uma moradia e a noção de habitar. Destacaram-se como pontos que
merecem atenção: as possibilidades de reconstrução de vidas dentro dessas moradias; as diferenças
entre morar e habitar; a importância de se valorizar as ações diárias realizadas no cotidiano desses
espaços como possibilidades de resgatar as subjetividades de todos seus habitantes.
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KUREBAYASHI, Leonice Fumiko Sato. Acupuntura na saúde pública: uma realidade histórica e
atual para enfermeiros. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 275 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Genival Fernandes de
RESUMO: O presente estudo tem como objetivos: desvelar percepções de enfermeiros acerca da
acupuntura como prática assistencial de enfermagem; identificar fatores dificultadores/facilitadores
para a implantação da acupuntura como técnica complementar à assistência de saúde; discutir
aspectos contraditórios e os dilemas ético-legais que perpassam a prática da acupuntura pelo
enfermeiro em serviços de saúde pública. Pesquisa de campo exploratória foi realizada com 33
enfermeiras, de 11 Unidades de Saúde, da Região Sudeste do Município de São Paulo, que
oferecem atendimento de acupuntura por profissionais médicos. Os dados coletados nas entrevistas
foram examinados com base na Análise de Conteúdo de Bardin (2004) e Minayo (2007) e distribuídos
em quatro categorias principais: (1) percepções de enfermeiros acerca da acupuntura na assistência
à saúde; (2) fatores dificultadores e (3) facilitadores da prática da acupuntura pelo enfermeiro em
serviços de saúde pública e (4) dilemas ético-legais na prática da acupuntura vivenciados pelos
enfermeiros. Debates sobre percepções referentes à acupuntura revelaram credibilidade de pacientes
na eficácia da técnica em uma grande variedade de enfermidades, especialmente em doenças
crônicas, dor e estresse. Foi considerada como uma terapêutica holística, agindo com menos efeitos
colaterais em situações em que a alopatia é ineficiente. Como fatores dificultadores foram
encontrados: sobrecarga de trabalho, falta de recursos materiais e humanos e uma política de saúde
que não favorece a implantação da acupuntura pelo enfermeiro. Entre os fatores facilitadores foram
indicados: possibilidade de capacitação técnica do enfermeiro e de implantação do serviço de
acupuntura multiprofissional pela Secretaria de Saúde, além de mais e melhor informação para a
população e para profissionais, com a vantagem da proximidade já existente entre enfermeiro e
usuário. Quanto aos dilemas ético-legais, questionou-se a acupuntura como prática limitada à classe
médica, o preconceito quanto ao que o enfermeiro faz e pode fazer, a necessidade de
regulamentação pelas autoridades competentes e, por fim, qual o perfil do profissional que poderia
exercer a acupuntura, segundo as enfermeiras entrevistadas. Face ao novo paradigma emergente da
saúde, na busca de um cuidado menos biologicista, mais integral e holístico, a acupuntura como
prática complementar à assistência na saúde pública emerge como uma nova/velha terapêutica,
trazendo muitos benefícios à saúde da população. O desafio que se coloca ao enfermeiro é a
conquista da acupuntura como saber e fazer do enfermeiro, participando da implantação responsável,
ética e multiprofissional da acupuntura em benefício da população.
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PAIVA, Eny Dórea. Experiência de enfermeiras que atuam na coleta de células-tronco de
sangue de cordão umbilical. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007.
101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: A coleta de sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) é uma atividade delegada ao
enfermeiro, abrindo um novo campo de atuação para esse profissional que se configura em um novo
processo de trabalho e na inserção de mais um procedimento no contexto da assistência obstétrica.
O objetivo deste estudo foi compreender a vivência de enfermeiras no exercício da atividade de
coleta de amostras de SCUP para armazenamento de células progenitoras hematopoiéticas. Trata-se
de um estudo descritivo com abordagem metodológica qualitativa. Os referenciais teórico e
metodológico adotados neste estudo foram o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos
Dados. Participaram do estudo nove enfermeiras que atuam na atividade de coleta de SCUP para
bancos de sangue de privados e públicos. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas que foram
gravadas e transcritas. A experiência da enfermeira que exerce a atividade de coleta de SCUP é
compreendida pelas categorias: ACEITANDO A PROPOSTA DE TRABALHO, TENDO
ATRIBUIÇÕES A CUMPRIR, PREPARANDO-SE PARA PROCEDER A COLETA DE SCUP,
ENCONTRANDO CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA REALIZAR A COLETA DE SCUP,
UTILIZANDO ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR A COLETA DE SCUP, ENCONTRANDO
CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS PARA REALIZAR A COLETA DE SCUP, PROCEDENDO À
COLETA DE SCUP, CONCLUINDO A COLETA DE SCUP e AVALIANDO O TRABALHO
REALIZADO. Trabalhar como um profissional tendo de se inserir em um contexto desconhecido com
profissionais que atuam em equipe nas diversas maternidades, coloca a enfermeira coletadora frente
a situações que exigem rápida adaptação para que realize a coleta de SCUP, atendendo todas as
recomendações exigidas para a coleta desse material. Um dos aspectos evidenciados e merecedor
de destaque é o fato da enfermeira coletadora deparar-se com dificuldades referentes ao
relacionamento com a equipe que presta assistência obstétrica; esta necessita compreender e
incorporar em seu processo de trabalho no contexto da assistência ao parto que a enfermeira
coletadora de SCUP presta serviço ao BSCUP público ou privado. Apesar das dificuldades relatadas
pelas enfermeiras coletadoras no desenvolvimento de sua atividade, percebe-se que elas se
encontram motivadas a continuar atuando nesse novo campo, seja pela remuneração, seja pela
percepção de estar realizando uma atividade que beneficiará o tratamento de doenças. Vale ressaltar
que este estudo poderá ajudar aos profissionais envolvidos no contexto do parto e nascimento a
entenderem a atividade de coleta e a compreenderem que a equipe multiprofissional deve atuar em
prol de um objetivo comum, além de serem informados a respeito do potencial que as células-tronco
vêm mostrando no tratamento de doenças hematológicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-23012008-123846/
Nº de Classificação: 5348
CAVALCANTE, Miriam Aparecida de Abreu. A experiência do homem como acompanhante no
cuidado pré-natal. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 153 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: A presença de acompanhante no pré-natal é uma prática adotada e estimulada em alguns
serviços de saúde. Este estudo teve como objetivo compreender a experiência do parceiro, como
acompanhante de sua esposa/companheira nas consultas de pré-natal em uma instituição filantrópica
da cidade de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos dados foram coletados por meio
de entrevistas semi-estruturadas, organizados pelo método do discurso do sujeito coletivo e
analisados pela ótica da Teoria das Representações Sociais. Foram entrevistados 15 homens de
diferentes profissões, escolaridade e faixa etária entre 21 e 35 anos de idade. Os discursos foram
agrupados em cinco temas: O homem e seus motivos para vir às consultas como acompanhante de
sua mulher. O homem acompanhante no contexto ambulatorial. O homem acompanhante no contexto
familiar. As dificuldades do homem ao acompanhar a mulher grávida nas consultas pré-natais. A
experiência masculina na participação no pré-natal. Os resultados mostraram que ao acompanhar a
mulher grávida nas consultas pré-natais o homem vivencia o período gestacional no contexto das
relações de gênero tradicionais, embora modificadas em alguns aspectos, assim como se prepara
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para a paternidade. O parceiro comparece às consultas acompanhando a mulher por vontade própria,
quando convidado ou ainda quando ela faz questão. Considera que sua participação irá depender do
horário de funcionamento dos serviços, da permissão do local de atendimento e do consentimento da
mulher. Revela as regras de gênero construídas socialmente pelo homem como provedor financeiro,
quando as rotinas do casal mudam e ele precisa se preparar para a chegada do bebê e para os
gastos financeiros que isso irá representar. Conclui ser possível a presença masculina nos
atendimentos pré-natais, considerados ainda um universo feminino. Assim, ao inserir o homem nos
cuidados e orientações pré-natais, proporcionará a presença de um ator, particularmente, interessado
no processo gestacional e estimulado a cuidar da mulher e do filho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-23012008-135656/
Nº de Classificação: 5349
KOBAYASHI, Rika Miyahara. A construção de competências profissionais dos enfermeiros em
serviço num hospital de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2007. 106 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: As lacunas existentes na gestão de recursos humanos por competências são uma
realidade em diferentes instituições de saúde. Ao considerar que a gestão de recursos humanos faz o
diferencial das empresas, inclusive porque o percentual de colaboradores de enfermagem pode
representar até 60% do quadro de pessoal, o investimento realizado nesta área poderá refletir
significativamente nos resultados da Instituição. Ainda, cabe ressaltar que o contexto produtivo se
altera rapidamente, a velocidade das mudanças tecnológicas gera desequilíbrios constantes entre
qualificação e competência das pessoas. Diante de tais considerandos e por acreditar que para a
organização acompanhar as mudanças do mundo do trabalho, os profissionais devem ser cada vez
mais qualificados, atualizados, portanto, faz-se necessário investimentos em recursos humanos que
possam mantê-los competentes, contribuindo para a saúde e competitividade da organização. Assim,
a pesquisa objetivou construir e implantar um programa de desenvolvimento de competências
profissionais dos enfermeiros em serviço e identificar as entregas realizadas pelos grupos de
enfermeiros. Para tanto, o estudo foi realizado no referencial da pesquisa-ação, numa Instituição
hospitalar pública de ensino e pesquisa, de grande porte e de referência na área Cardiovascular. A
partir da fase de diagnóstico situacional da organização, campo de estudo, foram constituídos cinco
grupos : Sistematização da Assistência de Enfermagem, Auditoria de Enfermagem, Indicadores de
Enfermagem, Avaliação e Terapêutica de Feridas e Educação em Enfermagem. A coleta de dados foi
realizada com base nos relatórios gerados pelos grupos de estudo, e os resultados foram apontados
fundamentando-se na síntese de relatórios, relacionados à proposta de trabalho, descrição de
atividades e percepção do pesquisador. Os resultados obtidos foram o desenvolvimento das
competências dos diferentes saberes com suas respectivas entregas: saber agir, mobilizar recursos
caracterizados pelo trabalho coletivo realizado; comunicar-se percebido no acesso a informática, na
elaboração de padrões normativos e operacionais; o saber aprender, evidenciado perante as
dificuldades para a construção do projeto, a busca de aprendizado e do autodesenvolvimento pelo
grupo; comprometer-se, assumir responsabilidades percebidas pela adesão ao programa de
desenvolvimento de competências; e ter visão estratégica, constatada na elaboração dos
diagnósticos situacionais, nas entregas realizadas, e intervenção e modificações necessárias para a
melhoria contínua. As entregas relacionaram-se ao desenvolvimento de competências, agregação de
valores sociais e econômicos à empresa, impactos de cunho de ensino e pesquisa e de alcance de
objetivos pré-determinados nos grupos. Mediante este estudo, pode-se concluir que é possível
realizar a construção e desenvolvimento de competências profissionais em serviço, se houver uma
competência organizacional diretiva, subsidiando as ações, possibilitando intervenções com
autonomia para tomada de decisões e transformações na natureza do trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-25022008-110719/
Nº de Classificação: 5350
BOCHEMBUZIO, Luciana. Avaliação do instrumento Nursing Activities Score (NAS) em
neonatologia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
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RESUMO: Estudo de abordagem metodológica para avaliação de um instrumento de medida de
carga de trabalho foi realizado na Unidade Neonatal e na UTIN (Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal) do Hospital Universitário da USP (HU-USP), no período de 06 de novembro de 2006 a 06
de dezembro de 2006. Teve como objetivo avaliar o resultado da aplicação do NAS, como
instrumento de medida da carga de trabalho de enfermagem em neonatologia. Reviu-se a literatura
sobre os instrumentos de medida de gravidade e carga de trabalho em UTI Pediátrica e Neonatal
para que se iniciasse o processo de diferenciação dos processos assistenciais básicos nas unidades
infantis. A amostra foi composta por 48 RN avaliados na Unidade Neonatal e 11 na UTIN e que
permaneceram internados por um período mínimo de 24 horas. O NAS foi aplicado 301 vezes na
Unidade Neonatal e 106 vezes na UTIN. Foi elaborado um tutorial para a melhor interpretação das
atividades do NAS que facilitou a compreensão do instrumento, na área neonatal. Comparando as
amostras segundo variáveis demográficas e clínicas, entre as unidades estudadas, observou-se que
as únicas estatisticamente significativas foram peso ao nascer e tempo de permanência na unidade.
A pontuação do NAS médio para a Unidade Neonatal foi de 66,9 pontos. Em média, 67% do tempo
de um profissional de enfermagem é dedicado ao cuidado dos RN enquanto permanecem na
Unidade. Ainda em relação ao tempo de cuidado, considerando que cada ponto NAS equivale a 14,4
min, foi identificada no estudo uma média de 16h 04 min de assistência por RN/24h. O valor médio
para a equipe de enfermagem calculada pela pontuação do NAS obtido da amostra do estudo foi de
26,7 profissionais. Em média, a equipe disponível em serviço foi de 20,7 profissionais. O número
médio de profissionais requerido, segundo o NAS foi 29% mais elevado do que no quadro de
profissionais de enfermagem disponível para a Unidade Neonatal. Isso indica que nessa unidade
deve haver sobrecarga de trabalho. A pontuação do NAS médio para a UTIN foi de 91,1 pontos. Em
média, 90% do tempo de um profissional de enfermagem é dedicado ao cuidado dos RN enquanto
permanecem na UTIN. Quanto ao tempo de cuidado, foi identificada uma média de 21h 54 min de
assistência por RN/24h. O valor médio para a equipe de enfermagem calculada pela pontuação do
NAS obtido da amostra do estudo foi de 12,8 profissionais. Em média, a equipe disponível em serviço
foi de 12 profissionais. Essa diferença é menor que 1,7% e faz com que os valores sejam
significativamente semelhantes e indiquem que não havia sobrecarga de serviço na UTIN. Os
resultados da aplicação do NAS permitem identificar o perfil de cuidados de enfermagem na
assistência semi-intensiva e intensiva aos recém nascidos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-23012008-134656/
Nº de Classificação: 5351
FAHL, Lígia Gomes. Dando visibilidade à atuação do enfermeiro pela internet: um estudo de sua
influência sobre as representações sociais do adolescente. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2007. 303 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Alunos do ensino médio são influenciados pela imagem e pelo conhecimento que têm de
determinada profissão ao fazerem sua escolha profissional. Este estudo objetivou avaliar se a
exposição a uma mediação pela internet que explorasse papéis e campos de atuação do enfermeiro
no Brasil hoje poderia influenciar na construção da representação social que estudantes do ensino
médio têm do enfermeiro e da Enfermagem. Metodologia: Estudo tipo survey exploratório com
abordagem qualitativa utilizando referencial teórico das Representações Sociais de Moscovici, tendo
como sujeitos alunos do terceiro ano do ensino médio, desenvolvido em três etapas principais: 1Análise da representação social de 19 alunos quanto à imagem do enfermeiro e da Enfermagem; 2Elaboração e construção de um site explorando os campos de atuação do enfermeiro hoje no Brasil;
3- Análise das representações de 10 alunos após a navegação no site, utilizando o Discurso do
Sujeito Coletivo como referencial metodológico nas Fases I e III. Resultados da Fase I: Identificaramse duas grandes categorias: Atributos do Enfermeiro e Atributos da Profissão de Enfermagem. O
enfermeiro é associado a pessoa com qualidades valorosas, que faz vigilância diuturna, faz
procedimentos. Possui características de sacrifício, humildade, “pouco ego” e não pode ter o dinheiro
como motivação para o trabalho. A profissão de Enfermagem é bonita porque ajuda e salva vidas e
ao mesmo tempo é um trabalho difícil, pesado, não valorizado. O enfermeiro é identificado como
auxiliar do médico, subalterno e obediente ao médico. A Enfermagem é associada a profissão do
gênero feminino, delicada e complemento para outras áreas da saúde, sem opção de remuneração.
Seu campo de atuação é primário e centralmente hospital e clínicas. Na Fase II, foram mapeados,
identificados e registrados através de depoimentos e fotos o campo de atuação, abrangência das
ações, trajeto e dificuldades de 89 profissionais didaticamente distribuídos nos campos Saúde
Coletiva, Áreas em Expansão, Hospitalar, Educação, Alta Gestão, Empresarial e Clínicas e
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Ambulatórios,
expostos
em
um
site
denominado
DESCUBRAENFERMAGEM!
http://www.ee.usp.br/pos/descubraenfermagem/ e www.expertu.com.br/ligia. Resultados da Fase III:
surgem duas categorias de representações: o “ANTES” e o “AGORA”. “ANTES”, viam o enfermeiro
como auxiliar de médico, sem importância, subalterno; desconheciam que o enfermeiro tivesse
conhecimentos aprofundados. Consideravam que a atuação era somente hospitalar, auxiliando
paciente e médico, fazendo atividades “mais sujas” e árduas. “AGORA” associam o enfermeiro à
imagem de um médico, “fazem o papel de médico”, prescrevem, coordenam, e que esta profissão
pode ser autônoma. Identificam que o enfermeiro pode ser especialista em diferentes campos e
especialidades, até “chefes de médico”. Associam as ações de decisão, coordenação, avaliação
clínica, diagnóstico e intervenção de Enfermagem como atributos de independência e conhecimento
cristalizados no imaginário social como do médico. Percebem a ação do enfermeiro na educação e
pesquisa em diversos níveis de atuação. Surpreendem-se que o enfermeiro realize consultas de
enfermagem de forma independente. Conclusões: a introdução de uma nova imagem do enfermeiro
pautada em descrições reais de sua atuação incidiu sobre a opinião dos adolescentes, influenciando
suas representações sociais particularmente relacionadas com os aspectos cognitivos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11032008-115748/
Nº de Classificação: 5352
REIS, Soraya El Hakim. A vivência de mulheres grávidas moradoras em uma instituição social e
de saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 135 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BONADIO, Isabel Cristina
RESUMO: Estudo qualitativo, realizado no Amparo Maternal, maternidade social do Município de São
Paulo que oferece alojamento e atendimento à saúde para gestantes em situação de risco social. O
objetivo foi compreender como as mulheres vivenciam o processo gravídico e o cuidado de saúde
morando nessa instituição. O depoimento de dez mulheres foi obtido por meio de entrevista
fenomenológica, com as seguintes questões: qual era sua expectativa ao vir para cá? Como é viver
aqui neste período, estando grávida? Como está sendo o cuidado à saúde que você recebe? Foi
como você esperava? O que você pretende fazer quando for embora? O referencial teórico da
fenomenologia social de Alfred Schütz foi usado. A análise dos depoimentos resultou nas
subcategorias que convergiram para quatro categorias concretas do vivido: buscando soluções, o diaa-dia no Alojamento Social do Amparo, o cuidado à saúde no Amparo Maternal e retornando ao
cotidiano com novos projetos. A análise das categorias concretas permitiu a compreensão do tipo
vivido mulheres que vivenciaram o processo gravídico, morando em uma instituição social e de
saúde, como aquele grupo social que, buscando soluções, procurou acolhimento e mudança na
condição de vida, vivenciou o dia-a-dia no Alojamento Social do Amparo, conviveu positiva e
negativamente com a experiência do outro, julgou-se em casa, mas também sentiu solidão, privação
da liberdade e percebeu possibilidades de aprendizado. No que diz respeito à experiência do cuidado
de saúde, vivenciou-a positivamente, considerou que a atenção recebida no parto foi de qualidade,
superou as expectativas e pôde criticar o cuidado oferecido. Após vivenciarem o dia-a-dia na
instituição, pretendem retornar ao cotidiano com novos projetos. Os resultados obtidos revelaram a
importância do Amparo Maternal que atende mulheres grávidas em situação de risco social
atenuando angústia, incerteza e medo que podem influenciar os indicadores biológicos de saúde e
proporcionar condições reintegração social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-23012008-140537/
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VILLELA, Diana Lima. Terapia tópica de úlceras crônicas de perna com plasma rico em
plaquetas-PRP: revisão sistemática da literatura. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. [158] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: O tratamento tópico de feridas visa favorecer um processo de cicatrização eficaz, rápido e
seguro. Como uma das opções, o Plasma Rico em Plaquetas – PRP - um concentrado de plaquetas
obtido por meio de centrifugação sanguínea ou aférese, vem sendo também utilizado no tratamento
de feridas por conter os fatores de crescimento plaquetários. Visto que se trata de uma terapia
inovadora, este estudo objetivou buscar as evidências sobre o seu uso na terapia tópica de feridas
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crônicas de perna. Para tanto, realizou-se revisão sistemática de literatura, seguindo-se as etapas
preconizadas pela Colaboração Cochrane. Os estudos foram levantados até 2006, por meio dos
descritores platelet rich plasma, platelet derived growth factor, platelet gel, platelet releasate, platelet
lysate, CT-102 activated supernatant, wound healing, chronic wound, foot ulcer, diabetic foot, e
varicose ulcer, utilizando diferentes combinações, conforme a base de dados consultada (Cochrane,
PubMed, Lilacs, Embase e Cinahal). Para a análise da validade interna dos estudos, empregaram-se:
a Escala de Jadad, Escala de Avaliação do Grau de Recomendação e Evidência e Escala de
Avaliação do Controle das Variáveis. De 56 estudos pré-selecionados, chegou-se à amostra de 18
ensaios clínicos, indexados, principalmente, no PubMed/ Medline (17 / 94,5%), originários dos EUA
(12 / 66,6%) e publicados em língua inglesa. Desses, sete (39%) eram ensaios clínicos
randomizados, que obtiveram forte recomendação (A) e nível de evidência alto. A partir das
metanálises desses ensaios randomizados, em diferentes combinações, os resultados mostraram
que o PRP favorece o processo de cicatrização (IC95% 1,84 - 7,41), principalmente em úlceras
diabéticas (IC95% 2,94 - 20,31), e quando utilizado como CT-102 (IC95% 2,70-41,40). Concluindo,
esta revisão sistemática e metanálise mostram que há evidências científicas sobre os resultados
favoráveis do uso do PRP em feridas crônicas de perna, principalmente as de etiologia diabética.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23012008-121950/
Nº de Classificação: 5354
MAZZA, Verônica de Azevedo. Necessidades das famílias com relação ao desenvolvimento
infantil à luz da promoção da saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 126 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: Esta é uma pesquisa exploratória analítica; tem como objeto as necessidades de saúde
das famílias com relação ao desenvolvimento infantil, apreendidas na dialética entre a dimensão
objetiva e subjetiva. A interpretação do objeto foi sustentada no referencial da Promoção da Saúde,
pautado pelo conceito de empowerment. Objetivos. 1.Caracterizar o potencial do desenvolvimento
infantil nos distritos de saúde de Curitiba. 2.Caracterizar a inserção social das famílias que contam
com crianças menores de 5 anos da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde. 3. Apreender
as necessidades de saúde percebidas pelas famílias e pelos representantes das agências de
socialização com relação ao desenvolvimento infantil. 4. Analisar os dados a partir do referencial
teórico da Promoção da Saúde. Metodologia. Este estudo foi desenvolvido na cidade de Curitiba, no
Distrito Sanitário Bairro Novo. Empregaram-se técnicas quali-quantitativas. Foram sujeitos da
pesquisa os representantes de famílias que tinham filhos até 5 anos de idade, residentes na área de
abrangência da Unidade de Saúde, e representantes de agências de socialização que atuavam com
famílias nesta área. Na dimensão objetiva obtiveram-se dados secundários do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, IBGE, Censo 2000, para caracterização das desigualdades sociais entre os
Distritos Sanitários, usando a construção de Indicador de Inserção Social e Indicador de Qualidade do
Domicílio. Os dados foram agrupados de acordo com os setores censitários que compõem cada
distrito sanitário. A caracterização das famílias foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada
com 49 famílias, com informações de inserção social. Na dimensão subjetiva, os dados foram obtidos
por meio do grupo focal realizado com 21 famílias, e por entrevistas semi-estruturadas, com 12
representantes das agências de socialização: Conselho Tutelar, Unidade Básica de Saúde, Pastoral
da Criança, creche e pré-escola. Os dados foram analisados mediante o método hermenêuticodialético. Resultados. O município apresentou um Indicador de Inserção Social de 3,66; o IIS do
Bairro Novo foi de 3,23, abaixo da média do município. A caracterização das famílias explicitou as
desigualdades sociais existentes no território. A análise dos dados mostrou as necessidades de
saúde das famílias, com diferenças tanto na sua apreensão como na sua satisfação. Encontraram-se
contradições nas práticas das agências de socialização, entre controle e autonomia dos sujeitos,
pautada pela visão normativa das famílias. Esta visão idealizada das famílias compromete o
reconhecimento das suas necessidades enquanto famílias “reais”, prejudicando a elaboração de
projetos sociais capazes de responder a estas necessidades. A família se percebeu como espaço de
refúgio, como se fosse capaz de proteger os filhos da violência da sociedade. Reconhecer as
necessidades de saúde das famílias constitui-se em possibilidade de construção de projetos de
intervenção da Enfermagem em Saúde Coletiva para o fortalecimento da autonomia das famílias, a
partir da produção dos cuidados centrados nas famílias, comprometido com uma ação dialógica
horizontalizada e emancipadora. Porém é preciso reforçar o poder das políticas públicas no
fortalecimento das famílias, para ampliar as chances das famílias em promover o desenvolvimento
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infantil, com o escopo de não se tornarem, pela omissão, um fator de vulnerabilidade para a saúde
das crianças.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-24012008-152555/
Nº de Classificação: 5355
MARQUES, Cláudia Maria da Silva. As competências crítico-emancipatórias e a formação dos
trabalhadores de nível médio em enfermagem: focalizando as políticas ministeriais. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: É inegável a importância dos trabalhadores de nível técnico para a implementação do
Sistema Único de Saúde. No entanto, há limites impostos para uma atuação crítica e transformadora
desses trabalhadores em decorrência, entre outras, da fragmentação do processo de trabalho em
saúde e das estratégias educativas utilizadas em sua formação. O Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem foi criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo principal
de qualificar trabalhadores da enfermagem. Um perfil de competências foi construído e a análise
deste, comparativamente ao proposto pelo Ministério da Educação, fez emergir a necessidade de
aprofundar o estudo acerca do referencial estruturante da educação profissional, frente às
necessidades de formação técnica em saúde. O presente estudo teve como objetivo conhecer o
potencial crítico-emancipatório da noção de competência assumida pelos Ministérios da Educação e
da Saúde, por meio de uma pesquisa descritiva e exploratória, na perspectiva qualitativa. Seu suporte
teórico foi a Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva; o referencial de
análise, a hermenêutica-crítica. A fonte de dados empíricos foi constituída por documentos
reguladores da educação profissional técnica oriundos desses Ministérios, entre 1996 e 2006. Além
disso, foram levantados os discursos de seus representantes, através de entrevista semi-estruturada.
Os resultados mostraram visões de educação diferenciadas entre os dois Ministérios: o da Educação
aponta as exigências do mercado como seus princípios norteadores; a noção de competência se
apóia na perspectiva construtivista, enfatizando atributos pessoais em detrimento de sua dimensão
social. O Ministério da Saúde aponta a educação profissional como instrumento da cidadania,
devendo ser orientada pelo paradigma político assistencial do SUS; a noção de competência baseiase na perspectiva crítico-emancipatória. Concluiu-se que a visão do Ministério da Educação aponta
para uma formação que adapte o homem à sociedade. O Ministério da Saúde aponta seu potencial
crítico e emancipador. Estas diferenças não foram identificadas nos discursos dos gestores, que se
apresentaram centrados na noção de competência que mescla as duas visões.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-23012008-113302/
Nº de Classificação: 5356
TONON, Lenita Maria. Análise farmacoeconômica do tratamento do câncer colorretal
metastático com bevacizumabe no Brasil. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SECOLI, Silvia Regina
RESUMO: No presente estudo realizou-se a análise custo-efetividade das terapias antineoplásicas
IFL (irinotecano, 5-fluorouracil e leucovorin) e IFL+BV (IFL associado ao bevacizumabe) empregado
no tratamento do câncer colorretal metastático em primeira linha. Estimou o custo direto de
medicamentos, materiais e recursos humanos. A efetividade dos protocolos foi medida pela
proporção de pacientes livre de progressão de doença. Os dados relativos aos custos de materiais e
medicamentos foram obtidos a partir de tabelas de preços que regulamentam o mercado hospitalar.
Os dados concernentes à efetividade foram obtidos através da literatura científica. Utilizou-se o
modelo de análise de decisão para estimar o custo total da terapia antineoplásica. Os resultados
mostraram que o protocolo IFL apresentou a melhor relação custo-efetividade durante todo o tempo
de seguimento, ou seja, o menor custo por unidade de efetividade, que no 10º mês foi de R$
180.619,46. A análise de sensibilidade mostrou que esta conclusão foi robusta. Essas análises
farmacoeconômicas apontaram que a seleção do protocolo antineoplásico depende do custo e
efetividade, mas, sobretudo da relação custo-efetividade que permite saber o custo estimado por
unidade de sucesso.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23012008-123115/
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Nº de Classificação: 5357
GOVEIA, Vania Regina. Avaliação da eficácia da esterilização de furadeiras elétricas
domésticas utilizadas em cirurgias ortopédicas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2007. 77 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Estima-se que há mais de 50 anos, as furadeiras elétricas (FE) têm sido empregadas em
cirurgias ortopédicas nos hospitais brasileiros para a perfuração óssea. Trata-se de equipamento
elétrico, termossensível, não indicado para uso cirúrgico, não avaliado anteriormente quanto à
eficácia da esterilização, suspeitando-se de risco potencial para infecções do sítio cirúrgico ou
relacionadas a próteses ortopédicas. Os objetivos desse estudo foram: avaliar a carga microbiana de
FE do uso cirúrgico e avaliar a eficácia da esterilização de FE novas intencionalmente contaminadas.
Trata-se de pesquisa experimental, laboratorial, randomizada e aplicada desenvolvida no laboratório
de pesquisas experimentais da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. O trabalho foi
realizado em duas fases. As condições assépticas foram rigorosamente seguidas para o controle das
variáveis. Quinze FE analisadas na fase I, tiveram distribuição aleatória e cega, capturadas em um
centro cirúrgico de um hospital escola. Foram cultivados: o ar gerado pelo motor e alíquotas de 10 µL
do lavado das superfícies interna e externa das FE. Ainda nessa fase foi realizado um controle
positivo onde uma FE foi contaminada com Serratia marcescens e um teste do método de filtração
por membrana de porosidade de 0,45 µm com uma FE limpa, onde as membranas que filtraram
diferentes quantidades do lavado foram cultivadas. Na fase II foram analisadas 22 FE e três
perfuradores de osso (PO). Dezesseis FE constituíram o grupo experimental (GE), seis o controle
positivo (GCP) e três PO constituíram o controle negativo (GCN). Todos os equipamentos
previamente limpos e esterilizados foram submetidos à contaminação com esporos de Bacillus
atrophaeus. As FE do GCP foram analisadas após a exposição ao contaminante, furadeiras do GE e
perfuradores do GCN foram submetidos à limpeza e esterilização em óxido de etileno (ETO) antes de
serem analisados. Foram cultivados: ar gerado pelo motor e membrana filtrante após a filtração do
lavado das superfícies interna e externa dos equipamentos. Foram realizadas coloração e
microscopia: Gram para culturas positivas; Wirtz-Conklin para culturas positivas com bacilos Gram
positivos. Os resultados mostraram que a carga microbiana de FE do uso cirúrgico é baixa e foi
detectada em duas ocasiões no cultivo do ar, 1 ufc/FE e em uma ocasião no cultivo de alíquotas do
lavado, 9 ufc/FE. O controle positivo realizado com Serratia marcescens comprovou a sensibilidade
do método para amostras contendo alta concentração de contaminantes. O método filtração por
membrana mostrou-se sensível para detectar baixa contaminação das FE, sendo o eleito para o teste
de esterilidade. Os controles positivos apresentaram crescimento do microrganismo contaminante,
comprovando a aderência ao material. Os controles negativos não apresentaram crescimento. Das 16
FE do GE, duas apresentaram crescimento sendo cada uma delas de 1ufc do contaminante inicial
respectivamente no cultivo do ar e no cultivo da membrana. Foi comprovada a eficiência de
99,99999881% do processo de esterilização por ETO, com a probabilidade de sobrevivência de 1,19
x 10-8. Nas condições do desenvolvimento do experimento, a eficácia da esterilização das FE por
ETO foi comprovada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23012008-110937/
Nº de Classificação: 5358
MONTEIRO, Carla Roberta. Independência funcional dos idosos vítimas de fraturas: da
hospitalização ao domicílio. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2007.
111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Paralelamente à transição demográfica, a prevalência do trauma em idosos tem
aumentado de forma significativa nos últimos anos. O trauma, não raras vezes está associado à
seqüelas, incapacidades, deficiências e mesmo à diminuição da capacidade funcional, representando
um prejuízo na qualidade de vida das vítimas e suas famílias devido à perda da autonomia e
independência, tornando–se uma importante questão social , econômica e de saúde. Deste modo, o
presente estudo teve como objetivo geral, avaliar a independência funcional de idosos vítimas de
fratura, na admissão hospitalar, alta e um mês após o regresso ao domicílio e verificar suas relações
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com as variáveis sociais e de saúde. Participaram do estudo 34 idosos com idade média de 75,47
anos, hospitalizados na Unidade de Trauma-Geriatria ou Pronto Socorro do Instituto de Ortopedia e
Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, vítimas de fratura. Os dados foram coletados pela
pesquisadora por meio de entrevistas para a caracterização biodemográfica e pela aplicação da
Medida de Independência Funcional (MIF). A aplicação da MIF se deu em três momentos: até 48
horas após a internação, na alta hospitalar e após um mês do regresso do idoso ao domicílio, desta
vez por meio de contato telefônico. Da totalidade, 82,4% dos idosos se declararam brancos, 52,9%
eram do sexo feminino, apenas 11,8% referiram prática regular de atividade física. Quanto ao trauma:
a fratura de fêmur predominou representando 67,6% das fraturas, sendo 53% fraturas
transtrocanterianas e 39% do colo de fêmur. A queda no ambiente doméstico foi o principal
mecanismo de trauma. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 15,47 dias. A modalidade de
tratamento empregada foi essencialmente cirúrgica com destaque para o DHS (parafuso dinâmico de
quadril) e as artroplastias parciais e totais de quadril. Quanto à independência funcional: houve um
aumento considerável nas médias dos valores da MIF motor e total no momento da alta, comparado à
admissão; em contrapartida houve uma diminuição dos valores médios da MIF total um mês após
regresso ao domicílio. Observou-se que a incapacidade funcional aumentou com a idade e uma
significativa associação entre maiores comprometimentos funcionais e maiores dias de internação. A
presença contínua de acompanhante constituiu-se em um fator protetor contra o declínio funcional. O
hipotireoidismo, a demência e a depressão foram associados à menores scores da MIF motora. O
presente estudo aponta ainda para o fato de que a maioria dos idosos voltou para a comunidade com
necessidade de alguma forma de assistência para os cuidados pessoais, mobilidade e locomoção,
acentuando assim a importância do papel da família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23012008-111824/
Nº de Classificação: 5359
PASSOS, Andersom Aguiar. Assistência pré-natal no Ceará na perspectiva do Programa de
Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2006. [96] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: Considerando-se que o acesso das gestantes ao atendimento digno, humanizado e de
qualidade é além de um direito, uma necessidade da mulher, o Ministério da Saúde expressa e
oficializa por meio de portarias, a intenção de investir na atenção à gravidez, ao parto e ao puerpério,
instituindo o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). É um Programa inédito,
pois consulta ampla na literatura não identificou nenhum outro no formato do PHPN. Ademais, é uma
proposta de intervenção para um país em desenvolvimento; oferece diretrizes para as diferentes
instâncias da assistência; descreve as condições mínimas para a atenção com incentivo financeiro
atrelado ao cumprimento de tais condições; e propõe um sistema de informação (SISPRENATAL),
que oferece ao gestor local, monitorar avanços e desafios e corrigir falhas. Neste contexto, decidiu-se
pela realização do presente estudo que teve como objetivo geral avaliar a qualidade da assistência
pré-natal no Ceará a partir da implementação do PHPN, tendo como objetivos específicos avaliar
indicadores de processo do PHPN geradores no SISPRENATAL no Estado; analisar aspectos
específicos da atuação do enfermeiro na atenção pré-natal, informados no sistema; e identificar a
receita financeira gerado pelo PHPN para o Ceará. O estudo caracterizou-se como sendo do tipo
exploratório e descritivo e teve como universo o Sistema de Saúde do Ceará. Parte dos dados foi
coletada na Célula de Informação da Secretaria Estadual da Saúde por meio de busca no Sistema de
Informação do Pré-Natal e outra parte na Coordenadoria de Controle e Avaliação da mesma
Secretaria. Os indicadores de processo serviram de subsídios para analisar a qualidade da
assistência pré-natal no Ceará, no período de junho de 2001 a agosto de 2006. Ao longo desses seis
anos foram notificados 691.001 nascidos vivos (NV) no SISPRENATAL. Contudo, foram detectados
apenas 312.507 cadastros de gestantes, ou seja, 44,4% do número de NV, incluindo gestantes com
idade gestacional até 120 dias entre 2001 a 2003 e a partir de então as gestantes de todas as idades
gestacionais. Observou-se aumento crescente nos indicadores de cadastramento precoce das
gestantes (<120 dias) no programa, saindo de 88,3%, em 2001, para 96,4%, em 2006. A avaliação de
todas as condições determinadas no Componente I do PHPN, juntas, que define uma melhor
qualidade da assistência pré-natal prestada, o percentual atingiu 15,67% das gestantes cadastradas.
Este resultado foi superior em aproximadamente 50% o resultado encontrado no País, tendo em vista
que a conclusão do referido indicador em nível nacional foi de cerca de 10,12% para o mesmo
período. Ficou demonstrado que os Enfermeiros atuam amplamente na assistência pré-natal nas
unidades básicas de saúde do Estado, pois 95% dos cadastros de adesão de gestantes e 88% das
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consultas de puerpério foram realizadas por esse profissional. Quanto ao aspecto financeiro ao
verificar-se a diferença dos valores de procedimentos que foram realizados e informados no BPA dos
municípios mas, não tiveram aprovação temos um valor total Estadual de R$ 323.040,00. O que se
percebe, pelo valor é a possível falta interesse ou até mesmo o desconhecimento por parte dos
gestores, em resolver problemas que geram a desaprovação das informações e obstruem a
arrecadação de recursos, diminuído, desta forma, a possibilidade de maiores avanços nesta área.
Enfim, com este estudo pôde-se perceber que se faz necessário uma intensificação nas discussões
entre profissionais, gestores e comunidade, levantando os avanços e desafios em cada município, em
cada área adstrita de PSF, a fim de promover uma visualização das diversas necessidades no campo
da assistência pré-natal, buscando soluções viáveis e eficazes. É inaceitável que uma área do
cuidado tão necessária e tantas vezes priorizada nas políticas públicas de saúde deste País ainda
padeça de negligência pela ausência de garantias tão básicas como a realização de exames
laboratoriais essenciais, imunização anti-tetânica e o seguimento puerperal, realidade detectada no
Ceará e também descrita no cenário nacional. Há de reconhecer o papel ativo do enfermeiro nessa
área do cuidado e de ser inadiável que gestores municipais se apropriem do processo de
financiamento do PHPN e possam minimizar oportunidades perdidas de aquisição de recursos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1037
Nº de Classificação: 5360
LIMA, Francisca Elisângela Teixeira. Protocolo de consultas de enfermagem ao paciente após a
revascularização do miocárdio: avaliação da eficácia. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2007. [140] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: O acompanhamento ao paciente submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio
(RM) deve ter uma abordagem holística, realizado por uma equipe multiprofissional. Este estudo teve
como objetivo geral avaliar um Protocolo de Consultas de Enfermagem (PCE) ao paciente após RM,
comparando com um grupo controle. E, como específicos: levantar características dos pacientes em
relação a sexo, idade, escolaridade, renda familiar, estado civil, história familiar de doença arterial
coronariana (DAC) e religião; verificar prevalência dos fatores de risco para DAC: hipertensão arterial,
diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade, sedentarismo e tabagismo; identificar mudanças
comportamentais dos pacientes, enfatizando hábitos alimentares, exercício físico, abstinência de
tabagismo e etilismo, e uso contínuo de medicamentos; averiguar impacto do PCE na redução dos
fatores de risco para DAC, considerando o controle: pressão arterial, glicemia, colesterol, índice de
massa corporal, circunferência da cintura e relação cintura/quadril; e verificar aspectos relacionados à
ansiedade e depressão. Ensaio clínico randomizado, desenvolvido no ambulatório de um hospital
público, Fortaleza-CE. Compuseram a população 146 pacientes revascularizados no período de
coleta de dados, constituindo a amostra 78 pacientes, 39 do grupo controle (GC) e 39 do grupo de
intervenção (GI). A participação nos grupos foi definida pelo dia de cirurgia. Pacientes do GC fizeram
o seguimento ambulatorial convencional, com avaliação pela pesquisadora no momento da alta e seis
meses após a cirurgia; e pacientes do GI foram submetidos ao PCE com atendimentos na alta
hospitalar e após um, dois, quatro e seis meses. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa.
Encontrou-se similaridade nos grupos para os indicadores: sexo masculino (62,8%); idade (média: 65
anos); baixa escolaridade; renda familiar até um salário mínimo (55,1%); antecedentes familiares com
DAC (65,4%); católicos (82,1%). O estado civil apresentou diferença significativa. Contudo, os fatores
de risco para DAC não apresentaram diferenças significativas (p>0,05): hipertensão arterial (83,3%),
não-diabéticos (53,8%), sem dislipidemia (53,8%), obesidade (67,9%), sedentarismo (57,7%) e nãotabagistas (65,4%). Na avaliação da eficácia do PCE, os testes evidenciaram que 92,3%-GI e 76,9%GC melhoraram a qualidade da alimentação. O GI teve uma maior adesão à pratica de exercício
físico do que o GC (p<0,10). Todos os pacientes do GI abstiveram-se do cigarro e do etilismo, e
33,3% dos fumantes e 50,0% dos usuários de bebidas alcoólicas do GC mantiveram esses hábitos,
constatando diferença significativa (p<0,05). Um percentual maior (94,9%) do GI usava os
medicamentos adequadamente (p>0,05). Houve um impacto na redução dos fatores de risco para
DAC, após seis meses da cirurgia, quanto aos indicadores (p<0,05): pressão arterial, taxa de
glicemia, índice de massa corporal, circunferência da cintura e relação cintura/quadril. Conforme
constatado, o GI teve um percentual menor de pessoas com ansiedade e/ou depressão em relação
ao GC. Conclui-se que o seguimento pelo PCE foi eficaz para as mudanças comportamentais no
estilo de vida dos pacientes revascularizados. Como observado, um maior número de pessoas do GI
melhorou a qualidade da dieta, aderiu à prática de exercício físico e parou de fumar e de ingerir
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bebidas alcoólicas. Tais mudanças comportamentais foram positivas para reduzir fatores de risco e,
conseqüentemente, minimizar complicações cardiovasculares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1053
Nº de Classificação: 5361
CHAVES, Emilia Soares. Acompanhamento de crianças e adolescentes com história familiar de
hipertensão arterial. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2007. 126 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A presença das alterações da pressão arterial em crianças e adolescentes tem
evidenciado que a hipertensão arterial pode ter sua história inicial nesta etapa de vida. Acredita-se
que os efeitos deletérios da hipertensão, no caso de sua existência, poderiam ser minimizados se a
sua presença fosse detectada precocemente, bastando para isso que a avaliação da pressão arterial
fosse feita periodicamente e constasse como parte obrigatória das consultas a crianças e
adolescentes. Estudos epidemiológicos sobre pressão arterial na infância também revelam que a
persistência de valores elevados nesta fase da vida reforça a hipótese de que a hipertensão em
adultos é resultado direto de hipertensão na infância. Teve-se como propósito acompanhar por
tempo prolongado crianças e adolescentes com história familiar de hipertensão arterial, Analisando a
evolução dos percentis/classificação de pressão arterial de crianças e adolescentes. O estudo
longitudinal/prospectivo foi desenvolvido em uma comunidade da periferia de Fortaleza- Ceará. A
pressão arterial foi avaliada em cinco encontros: primeiro semestre de 2004; primeiro semestre de
2005; segundo semestre de 2005; primeiro semestre de 2006 e no segundo semestre de 2006. A
coleta de dados foi realizada no domicílio em períodos pré-determinados. Pelos dados obtidos, foi
possível confirmar que crianças e adolescentes podem ter pressões arteriais elevadas, mesmo sem
uma aparente causa específica e sem sintomatologia. O grupo apresentado foi composto por 141
participantes, na sua maior parte do sexo feminino (71). As idades variaram de 6 a 21 anos no
decorrer do período de acompanhamento. Os valores mais elevados de pressão arterial mostraramse naqueles do sexo masculino. Um percentual maior das crianças e adolescentes tinha parentesco
de 2º grau com o portador de hipertensão arterial (48,9%), sendo estes os que mostraram maiores
valores médios de PAS e de PAD. Das 92 crianças, 30 crianças permaneceram sem alterações dos
percentis de pressão arterial em todas as avaliações; 42 apresentaram alterações a partir da 3º
avaliação; oito mostraram alteração dos percentis somente na última avaliação realizada; 11
apresentaram alterações dos percentis de pressão arterial em todas as avaliações e 20 apresentaram
alteração dos percentis em alguma avaliação, mas na última mostraram percentis normais de pressão
arterial. Dos 49 adolescentes, 32 permaneceram sem alterações dos percentis de pressão arterial em
todas as avaliações; oito apresentaram alterações a partir da 3º avaliação; dois indivíduos mostraram
alteração dos percentis somente na última avaliação; seis apresentaram alterações dos percentis de
pressão arterial em todas as avaliações e três apresentaram alteração dos percentis em alguma
avaliação, mas na última mostraram percentis normais de pressão arterial. Não foi possível identificar
significância estatística em relação aos fatores de risco apresentados ao longo do acompanhamento,
parecendo ser o fator familiar o maior contribuinte para os valores elevados das pressões arteriais.
Confirma-se a necessidade de monitoração da pressão arterial rotineira de crianças e adolescentes e,
mesmo sem correlação estatística significativa, a identificação precoce de indicadores de risco como
sobrepeso, obesidade, sedentarismo, história positiva para hipertensão, uso de fumo e bebida
alcoólica na prevenção de eventos cardiovasculares futuros.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1041
Nº de Classificação: 5362
JOCA, Mirella Teixeira. Mulher acometida pelo Papilomavírus Humano e repercussões na
família. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2007. [88] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: Papilomavírus Humano (HPV) é um agente viral que causa doença infecciosa, de
transmissão freqüentemente sexual, conhecida usualmente como condiloma acuminado, verruga
genital ou crista de galo, é o principal agente causal do câncer de colo do útero, podendo repercutir
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na vida do indivíduo infectado e na saúde da família. Os objetivos foram avaliar a estrutura, o
desenvolvimento e o funcionamento da família composta por mulher acometida pelo Papilomavírus
Humano, com base no Modelo Calgary; identificar possíveis influências causadas na estrutura
familiar, em decorrência da doença; reconhecer influências no desenvolvimento e funcionamento da
família, em decorrência da doença; identificar fatores os quais a mulher relaciona com a causa da
doença. A pesquisa foi do tipo descritiva com abordagem qualitativa, tendo sido realizado um estudo
de caso, no domicílio da participante, utilizando como referencial o Modelo Calgary de Avaliação de
Família. A coleta de dados foi realizada em janeiro e fevereiro de 2007 através de entrevista semiestruturada com o casal, genograma e ecomapa da família. A família era composta por quatro
membros, o casal: Josué e Rosa; e seus dois filhos: Gabriel e Bela. Em exame ginecológico de rotina
foi diagnosticado em Rosa uma verruga externa e uma pequena lesão na junção escamo-colunar do
colo uterino. Todos os membros da família mantêm relacionamento saudável entre si, há um pouco
de negatividade no vínculo entre Rosa e Gabriel, em decorrência das cobranças com relação aos
estudos. O casal não se distanciou da sua rede social em decorrência do acometimento com o vírus.
A esposa compartilhou o caso com o marido, culpando-o, mas posteriormente conseguiu
conscientizá-lo da importância dos hábitos sexuais seguros. O casal conseguiu superar a fase crítica
vivenciada, deixando como melhor repercussão a mudança de hábitos e maior afeição entre a família.
Com relação ao tema HPV, verifica-se que muitas pessoas ainda o desconhecem, ficando a cargo
dos profissionais difundirem o assunto com maior ênfase tanto entre as mulheres como os homens.
Assim como também promover a educação em saúde, para que as pessoas reflitam a respeito da
importância de utilizar o preservativo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=950
Nº de Classificação: 5363
SILVA, Viviane Martins da. Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras de cardiopatias
congenitas: validação de um instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2007. 201 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A operacionalização de um sistema de linguagem pode contribuir para a construção de um
raciocínio clínico mais acurado, além de facilitar a comunicação entre os profissionais e permitir o
desenvolvimento da enfermagem. Crianças com cardiopatias congênitas podem se beneficiar desse
evento, por dispor da determinação de indicadores de avaliação clínica mais específicos ao seu
contexto. Este estudo tem como propósito construir e validar definições operacionais para avaliação
dos resultados de enfermagem estabelecidos com base na Classificação dos Resultados de
Enfermagem - NOC. Trata-se de um estudo do tipo metodológico, aprovado em Comitê de Ética em
Pesquisa, e realizado no período de março de 2006 a novembro de 2007. Os procedimentos foram
organizados de acordo com as etapas para o desenvolvimento de escalas de construtos psicológicos:
procedimentos teóricos, empíricos e analíticos. Procedeu-se, então, a um levantamento bibliográfico
sobre o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz a partir dos itens que compunham a lista de
indicadores que seriam apreciados pelos especialistas. Foram identificados 71 itens com base nas
características definidoras dos diagnósticos e resultados respiratórios para construção e validação de
definições conceituais. O conjunto de itens foi submetido a seis especialistas para julgarem a validade
de conteúdo. Entre os itens, 32 obtiveram índice de concordância maior que 0,80. Dentre estes, 20
indicadores alcançaram índice de concordância absoluta de acordo com os domínios apresentados.
Para os especialistas da fase 1, 18 itens foram indicados como mais adequados para o domínio
Ventilação, oito para o domínio Permeabilidade das vias aéreas e seis, ao domínio Troca de gases.
Nove itens foram excluídos por não alcançarem índice de concordância maior que 0,80 ou por
apresentarem similaridades de definições conceituais. Em seguida foram construídas as definições
operacionais de acordo com os cinco níveis das escalas NOC. Um instrumento com a determinação
dos conceitos dos itens foi novamente submetido a treze especialistas para avaliarem se a
formulação das definições operacionais atendia aos critérios de adequação: simplicidade, clareza,
precisão e amplitude. Entre estes, 32 itens obtiveram índice de concordância maior que 0,80 para o
critério simplicidade, 18 itens foram considerados adequados segundo o critério clareza, 16
indicadores obtiveram concordância entre os especialistas para o critério de precisão e 21, para o
critério amplitude. Os itens reformulados foram submetidos à validação clínica. A análise estatística
foi realizada pelo pacote estatístico SPSS versão 15.0 for Windows®. Utilizou-se o software Excel
2003© para efetuar a construção das planilhas de dados. Na fase 3 do estudo, foi realizada validação
clínica. Participaram 45 crianças portadoras de cardiopatias congênitas e que apresentavam o
diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz identificado pela pesquisadora, internadas

241
em um hospital da rede pública do município de Fortaleza-Ceará. As crianças avaliadas eram em sua
maioria (68,9%) do sexo masculino e apresentavam, em média 4,14 meses (± 4,7), e foram avaliadas
por oito enfermeiros treinados pela pesquisadora para o procedimento. Os dados da avaliação dos
itens mostraram diferenças significativas ao se comparar o grupo como um todo e separadamente
com a utilização ou não de definições operacionais. Foram encontradas diferenças de mediana com
significância estatística para os itens freqüência respiratória, expansão torácica simétrica, sons
percutidos, dificuldade respiratória, ruídos respiratórios anormais, tosse, relação perfusão / ventilação,
cianose, sonolência, freqüência cardíaca apical, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica.
Entre os enfermeiros que utilizaram definições operacionais, não foi identificada diferença
estatisticamente significante na avaliação de nenhum dos itens. No entanto, nos pares que não
utilizaram as definições operacionais, foram encontradas diferenças significativas para dois itens: uso
de musculatura acessória e dificuldade respiratória. Quanto à sensibilidade e especificidade dos
indicadores de saúde utilizados com base em curvas ROC, verificou-se que, na utilização de
definições operacionais, a atitude dos avaliadores apresentou-se mais sensível para os itens
freqüência respiratória, expansão torácica simétrica, sons percutidos, broncofonia, ruídos
respiratórios anormais, cianose e tosse. Com a rotação da matriz fatorial, verificou-se uma melhor
distribuição das cargas fatoriais em um número menor de fatores. Quanto à análise fatorial dos dados
referentes ao grupo que utilizou definições operacionais, a extração de fatores pelo critério de raiz
latente mostrou a existência de sete possíveis fatores componentes da matriz fatorial que explicariam
a maior parte da variância dos dados. A matriz fatorial rotacionada mostra uma melhor distribuição
das cargas fatoriais entre os sete fatores. Apesar de nenhum deles apresentar total concordância
com a distribuição dos indicadores nos estados respiratórios da NOC, observou-se uma freqüência
maior de indicadores de um estado respiratório específico para cada dimensão. O modelo de
regressão logística identificou sete.itens relacionados ao uso de definições operacionais. Este
incorporou três indicadores relacionados ao Estado respiratório: ventilação, dois indicadores
relacionados ao Estado respiratório troca de gases (cianose e PaCO2), um indicador relacionado ao
estado respiratório: permeabilidade e um indicador que compõe os três estados. Um total de 14
indicadores apresentou significância estatística em pelo menos uma das análises estatísticas
realizadas, ao se comparar o grupo que utilizou definições operacionais com o que não utilizou tais
definições. Entre estes, quatro indicadores apresentaram significância em todas as três estratégias de
análises: expansão torácica simétrica, dificuldade respiratória, ruídos respiratórios anormais e
cianose. Os resultados encontrados nesse estudo permitem acumular evidências que sustentam um
grau de validade e confiabilidade ao instrumento criado. Os achados também agregam evidências
para confirmar a tese de que o desenvolvimento de indicadores operacionais torna a avaliação de
resultados de enfermagem mais acurada do que quando realizada sem definições operacionais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1050
Nº de Classificação: 5364
CAVALCANTE, Karenine Maria Holanda. Cuidado de enfermagem à pessoa com paraplegia
fundamentado no modelo Roper-Logan-Tierney. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2007. 216 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Zuila Maria de Figueiredo
RESUMO: O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma das principais causas de seqüelas graves em
paciente politraumatizado. Após qualquer tipo de lesão raquimedular, a pessoa precisa enfrentar um
processo de reabilitação detalhado para que possa readquirir a capacidade de realizar suas
atividades de vida, e viver de maneira independente. Este estudo teve como objetivo analisar a
eficácia do cuidado de enfermagem fundamentado no Modelo de Enfermagem Roper-Logan-Tierney
prestado a pessoas com lesão medular, bem como, conhecer a contribuição da utilização de um
modelo teórico para o cuidado direcionado a pessoas com lesão medular no domicílio. Trata-se de
um estudo com abordagem qualitativa do tipo pesquisa de campo convergente-assistencial.
Participaram do estudo três pessoas (duas mulheres e um homem) com lesão raquimedular do tipo
paraplegia, que estão incluídos no cadastro feito com os participantes das pesquisas realizadas pelo
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Enfermagem Neurológica. O processo de investigar-cuidar se
deu por meio de 10 visitas domiciliares (por sujeito), sendo os encontros fundamentados no Modelo
de Enfermagem Roper-Logan-Tierney, utilizando o instrumento proposto pelas autoras, por meio do
qual se abordou e identificou o desempenho das atividades de vida, destacando os problemas reais e
potenciais, para ser traçado o plano de cuidados e serem realizadas as intervenções necessárias,
mantendo a constante avaliação das respostas dos sujeitos. Para a obtenção das informações foram
utilizadas a observação participante, a entrevista informal e a entrevista estruturada. No
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desenvolvimento dos processos assistenciais foram utilizados diagnósticos de enfermagem, NANDA,
resultados de enfermagem, NOC, e intervenções de enfermagem, NIC. Após detalhada síntese dos
dados, foi dado significado a alguns achados provenientes do desempenho das atividades de vida
pelos portadores de paraplegia, buscando contextualizá-los para uma ampliação para a prática
assistencial dirigida a essa clientela. Com a análise do comportamento dos três sujeitos, o estudo
mostra que a maior barreira para a efetividade do cuidado proposto é a dificuldade para mudança de
hábitos; entretanto, com a persistência e a utilização de esclarecimentos e informações necessárias
obtêm-se importantes resultados. Assim, ressalta-se a necessidade da promoção da autoresponsabilização da saúde, para fortalecer a busca por mudanças de condutas. A utilização do
modelo teórico Roper-Logan-Tierney no cuidado domiciliar, direcionado a esses portadores de
paraplegia, contribuiu intensamente para a aquisição do conhecimento sobre comportamentos e
crenças em relação a cada atividade de vida para que, diante disso, fosse feito o planejamento e
implementado o cuidado. Com isso, o processo assistencial deixa de ser generalizado e passa a ser
individualizado, trazendo melhores resultados. Foi possível constatar a eficácia deste processo de
investigar-cuidar, uma vez que foi notório o benefício resultante, por meio da conquista de maior
independência e capacidade de solucionar problemas pelos participantes do estudo e seus familiares.
Além disso, a utilização de um modelo teórico para o cuidado direcionado a pessoas com lesão
medular no domicílio trouxe importantes contribuições: proporcionou a sistematização da assistência,
facilitando a abordagem ao paraplégico e seu cotidiano e a eficácia do processo de cuidar proposto
pela pesquisa; e promoveu uma fundamentação teórica consistente para o desenvolvimento do
cuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=976
Nº de Classificação: 5365
SOUSA, Leilane Barbosa de. DST no âmbito da relação estável: análise cultural com base na
perspectiva da mulher. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2007. [97] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: Com suporte no advento da descoberta do HIV/aids, foram definidos os grupos de risco
para as doenças sexualmente transmissíveis (DST), centralizados em homossexuais e profissionais
do sexo, de forma que a população que não se encontrava nesses grupos não se considerava
vulnerável às DST. A desconsideração do risco ocasionou inversão no número de casos de DST em
populações específicas. Os números revelam, por exemplo, que em relação ao número de casos de
HIV, a razão entre sexos tende a diminuir e a transmissão entre heterossexuais já prevalece sobre a
transferência entre homossexuais. Diante disso, mulheres heterossexuais passaram também a
concorrer como grupo de risco, entre as quais estão as que estabelecem união estável. Após o
diagnóstico, a mulher pode experimentar uma situação de conflito com seu companheiro ao tentar
descobrir a origem do contágio. Partindo desses pressupostos este estudo foi realizado. O objetivo
geral da pesquisa foi investigar a contaminação por DST no âmbito de uma relação estável, e os
objetivos específicos foram identificar fatores culturais que possam favorecer o risco de DST em
casais e analisar as significações da contaminação por DST para o casal. Como metodologia adotouse a abordagem etnográfica, com suporte na Teoria do Cuidado Cultural. Desenvolveu-se o estudo
no Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM) e no contexto familiar de sete mulheres, durante
nove meses. Como resultados, foi possível identificar a interação de informações sobre DST nos
sistemas de saúde profissionais e populares, de modo que as lacunas em relação ao conhecimento e
conscientização sobre o risco parecem emergir do entrelace de questões culturais e de gênero,
enraizadas, transmitidas e compartilhadas dentro da sociedade. Assim, baseados nas informações
sobre DST produzidas em seu contexto cultural, homens e mulheres desenvolveram percepções
errôneas sobre risco de DST e, com suporte nisso, adotaram comportamentos sexuais que
favoreceram a contaminação. Constatou-se, também, que o diagnóstico de DST influencia o
comportamento sexual das mulheres, que passam a redescobrir seus corpos e desenvolver indícios
de cuidado com a saúde sexual e reprodutiva do casal. Em face disso, todavia, verificou-se que os
homens parecem se comportar como coadjuvantes no processo e ainda consideram o problema
como inerente apenas à parte feminina. Conclui-se, com arrimo nos achados, que é imprescindível a
abordagem da cultura nas ações de Educação em Saúde para a promoção da saúde sexual e
reprodutiva do casal. Acredita-se que, com esteio em estratégias de Educação em Saúde
culturalmente direcionadas poderão ser alcançados resultados de impacto positivo na assimilação do
risco e quebra da cadeia de transmissão de DST.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1061
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Nº de Classificação: 5366
GUEDES, Tatiane Gomes. Planejamento familiar de mulheres portadoras de transtorno mental.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2007. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: Promover assistência ao planejamento familiar (PF) de mulheres portadoras de transtorno
mental, contextualizando-as sob o ponto de vista de internações hospitalares, autonomia prejudicada
e limitações de suas funções no cuidado de si é um desafio. Todavia, a Constituição Federal
assegura que a assistência ao PF é um direito de todo cidadão. Mulheres com transtorno mental são
vulneráveis a gravidez não planejada pelo juízo crítico prejudicado nos surtos psicóticos; pela
dificuldade em estabelecer uniões estáveis; pela hipersexualidade; e baixa auto-estima. Estudos
demonstram maiores taxas de transtornos de ansiedade e do humor, em mulheres. Doravante o
exposto foram elaboradas as seguintes questões: quais as condições socioeconômicas e ginecoobstétricas de mulheres com transtorno mental? Qual o perfil psiquiátrico e de planejamento familiar
do grupo estudado? Haveria associação entre os diferentes diagnósticos médico de transtorno
mental com história e freqüência de internações e com o uso correto/incorreto dos métodos
anticoncepcionais? Para responder a tais indagações definiu-se por realizar a presente pesquisa
com os objetivos de identificar condições sociodemográficas de mulheres portadoras de transtorno
mental; verificar aspectos do histórico psiquiátrico do grupo estudado; identificar perfil ginecoobstétrico e do planejamento familiar de mulheres portadoras de transtorno mental; e averiguar a
existência ou não de associação entre o diagnóstico médico de transtorno mental com história e
freqüência de internações e com o uso correto/incorreto dos métodos anticoncepcionais. O estudo
transversal, documental e de campo foi desenvolvido em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
que compõe o Sistema de Saúde de Fortaleza-CE. A população correspondeu a 748 pacientes com
diagnóstico de transtorno mental. A amostra foi composta de 255 mulheres em idade fértil (10 a 49
anos), fora de comportamento psicótico e/ou mediadas por um familiar ou responsável. Os dados
foram coletados no prontuário e através de entrevista semi-estruturada; foram processados no
Programa SPSS versão 11.0. A média de idade das mulheres foi de 35,04; 74 (28,4%) não possuíam
estudo ou tinham escolaridade baixa; a renda familiar de 114 (44,7%) foi inferior a um salário mínimo;
179 (70,2%) tinham como ocupação as atividades domésticas; 119 (46,7%) eram casadas e 114
(44,7%) tinham companheiros eventuais. O diagnóstico médico predominante foi o transtorno de
humor, com 125 (49,0%), seguido da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos, com 60
(23,6%). Mais da metade das mulheres já havia se submetido à internação psiquiátrica, com
freqüência que variou de um até mais de 11 eventos; 246 (96,5%) faziam uso de medicações
psicotrópicas. A gravidez foi evento comum em 144 (56,5%) das mulheres, sendo que somente 34
(23,6%) dessas gestações foram planejadas. Somente 15 (5,9%) mulheres estavam, no decorrer da
pesquisa, sendo acompanhadas em planejamento familiar e 35 (13,7%) faziam uso de método
anticoncepcional (pílula, preservativo masculino ou injetável), embora, 233 (91,4%), tivessem vida
sexual ativa. Não houve associação estatística significante entre os diferentes diagnósticos médico
com freqüência de internações e com o uso correto/incorreto dos métodos anticoncepcionais. Os
resultados indicam que é necessário intervir no modelo vigente de atenção à saúde das mulheres
portadoras de transtorno mental, visando uma assistência mais integral, amparada na proposta da
reforma psiquiátrica e do cumprimento dos direitos sexuais e reprodutivos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1109
Nº de Classificação: 5367
AQUINO, Priscila de Souza. Desempenho das atividades de vida por prostitutas. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2007. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: Diante das peculiaridades que envolvem a prostituição, atividade praticada por muitas
mulheres, decidimos desenvolver o estudo. Trata-se de uma pesquisa realizada na cidade de
Fortaleza, com os seguintes objetivos: Compreender o desempenho das atividades de vida das
prostitutas; Identificar os fatores determinantes das atividades de vida das prostitutas na consulta de
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enfermagem em ginecologia; Verificar as contribuições do Modelo de Atividades de Vida de Roper,
Logan e Tierney no cuidado de enfermagem a prostitutas. Pesquisa fundamentada na abordagem
quantitativa e qualitativa, cujos dados foram coletados em dois momentos. No primeiro momento,
utilizamos um formulário de entrevista estruturado nos meses de maio e junho de 2007 por ocasião
da consulta de enfermagem em ginecologia no Centro de Parto Natural (CPN) e a técnica da
observação livre. No segundo momento, utilizamos um roteiro semi-estruturado de entrevista com
enfoque nas atividades de vida que apresentaram alterações no primeiro momento. As entrevistas
ocorreram nos meses de setembro e outubro de 2007, nos domicílios e locais de trabalho das
prostitutas. Os dados iniciais foram anotados pela pesquisadora nos próprios formulários e os dados
da observação foram registrados em um diário de campo. No primeiro momento participaram 42
mulheres e no segundo momento 6 mulheres. Utilizamos o Modelo de Atividades de Vida, de Roper,
Logan e Tierney como referencial teórico. Categorizamos as falas de acordo com as doze atividades
de vida componentes do modelo, que incluem: Manter um ambiente seguro; Comunicar; Respirar;
Comer e beber; Eliminar; Higiene pessoal e vestir-se; Controlar a temperatura corporal; Mobilizar-se;
Trabalhar e distrair-se; Exprimir sexualidade; Dormir e Morrer. Os resultados evidenciaram as
principais vulnerabilidades e intercorrências dessa população, que estavam presentes em todas as
atividades de vida, fator decisivo para a manutenção da qualidade de vida dessas mulheres. Assim,
conforme percebemos, a prostituição pode levar a prejuízos à vida das prostituídas, em virtude de
acarretar limitações para a adoção de estilos de vida mais saudáveis. Além disso, a utilização do
Modelo de Atividades de Vida de Roper, Logan e Tierney facilitou a abordagem holística do cuidar,
mostrando-se capaz de ser adaptado às diversas etapas de vida das pessoas e às diversas
populações atendidas. Desse modo, conhecer as atividades de vida das prostitutas poderá
condicionar as ações voltadas a essa clientela, uma vez que denota as vulnerabilidades presentes no
cotidiano dessas mulheres.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1046
Nº de Classificação: 5368
CARVALHO, Quitéria Clarice Magalhães. Violência sexual na infância: perspectivas sob a
compreensão materna. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2007. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Terezinha Gimeniz
RESUMO: A violência representa a cristalização de verdadeiras lacunas produzidas em razão da
negligência de políticas públicas, desigualdade social e cultural, pobreza, desemprego, entre outras
razões. Esse fenômeno atinge a todos, sem distinção, inclusive a criança, que poder sofrer diversos
tipo de violência, como o abuso sexual. Diante dessa realidade, ressalta-se que não somente a
vítima, como também toda a estrutura familiar sofrem as conseqüências de tal fenômeno. Objetivouse compreender a percepção das mães de crianças sobre o abuso sexual vivenciado por suas filhas.
O serviço onde se deu a pesquisa foi uma organização governamental da cidade de Fortaleza – Ce Brasil. Realizou-se pesquisa de cunho qualitativo, os sujeitos foram 10 mães de crianças vítimas de
abuso sexual. Os dados foram coletados nos meses de fevereiro a março de 2007, obtidos através de
entrevista semi-estruturada e gravada, para análise e organização foi utilizada a técnica do discurso
do sujeito coletivo. Constatou-se que o DSC das informantes trás uma sucessão de sentimentos de
mães que tiveram suas filhas abusadas sexualmente, as primeiras depararam a sensação de
impotência, culpa e sofrimentos, convivendo com a dor do insuperável. Evidenciou-se o fato de que a
violência é extremamente funcional, porquanto atinge seu objetivo, destrói, marca e mata. O
desespero permeou alguns depoimentos, relatando idéias suicidas e homicidas, em especial por
parte de uma informante. Ainda se observou que, após a descoberta do abuso sexual sofrido pela
criança, fica evidente a desagregação familiar. O fenômeno acarretou conseqüências desastrosas,
com agravamento de não haver poupado os elementos formadores da família, a fragmentação
familiar, intensificou-se mediante as mudanças comportamentais da criança vitimada, que variou
entre a rebeldia, déficit no rendimento escolar, estendendo-se até automutilação. Constatou-se que o
abuso sexual, nem sempre é conhecido por todos os membros da família e o tabu acerca deste
inominável ilícito assume a forma de “muro de silêncio” de todos os componentes, contra o mundo
externo. Foi possível contemplar, nas falas, o anseio de ver as filhas transporem as dores causadas
pela violência, para tanto, destacando-se que o tipo de abuso sexual, relação parental com o
perpetrador, tempo de duração do abuso e resiliência da vitima, são elementos que interferem que
interferem nas conseqüências e na superação. Observaram-se contudo, a existência do anseio de
contemplar a remoção das conseqüências deixadas pelo abuso sexual na vida da filha, a esperança
de amenizar, até mesmo “apagar” todas as dores, bem como alteração de comportamento,
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manifestadas pela filha. Do exposto, ressalta-se que em vista das diferentes formas de sentimentos,
que esses fatos representam motivo de reflexão na urgência de formação e fortalecimento de uma
rede social de apoio. Enfatiza-se a importância da atuação de profissionais capacitados para atender,
direta e indiretamente as vítimas de abuso sexual infantil bem como os membros familiares da criança
vitimada.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5369
SAMPAIO, Francisca Aline Arrais. Caracterização do estado de saúde referente à integridade
tissular e perfusão tissular em pacientes com úlceras venosas segundo a NOC. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2007. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: Os enfermeiros têm responsabilidade específica, junto aos pacientes com riscos de lesão
de pele, pois são eles que, em diversas situações, iniciam e controlam o cuidado da ferida. De forma
particular, as úlceras venosas são lesões crônicas que acarretam prejuízos significativos. Assim, a
Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) pode ser um instrumento relevante, a fim de
avaliar o estado de saúde referente aos aspectos da pele e circulação em pacientes com esta
alteração. O estudo teve como objetivo caracterizar o estado de saúde referente à integridade e
perfusão tissular dos membros inferiores de portadores de úlceras venosas com base nos indicadores
da NOC. O estudo é transversal exploratório e descritivo. A população constituiu-se de pacientes com
úlceras venosas e a amostra obteve 49 indivíduos. A coleta de dados deu-se por meio de um
formulário fechado e exame físico, em um ambulatório situado na região metropolitana em
Maracanaú-CE. Todos os itens do instrumento foram descritos baseados na NOC e literatura.
Utilizou-se o programa estatístico SPSS versão 13.0, para armazenamento e avaliação dos dados. O
projeto obedeceu aos aspectos da Resolução 196/96. Os achados da amostra mostraram
predominância do sexo feminino com idade acima de 60 anos. A maioria dos participantes eram
aposentados ou pensionistas e viviam com companheiros. A hipertensão arterial sistêmica assumiu
destaque entre as demais co-morbidades. O índice tornozelo-braquial, de forma geral, assumiu um
valor normal; 75% dos sujeitos eram obesos. As caracteristicas mais presentes das úlceras venosas
foram bordas irregulares, exsudato seroso e em pouca quantidade, tecido de granulação e extensa
área da ferida. A geléia de metronidazol foi muito utilizada nos curativos. Entre os indicadores
operacionais que mostraram-se mais comprometidos estão crescimento de pêlos e edema periférico.
Os Resultados de Enfermagem Integridade e Perfusão Tissular apresentaram moderado
comprometimento. A variável idade mostrou ter relação inversa com a Integridade Tissular.
Evidenciou-se que a presença de doença cardíaca exerce influência sobre o resultado integridade
tissular, assim como a presença da hipertensão arterial sistêmica interfere negativamente na perfusão
tissular. A variável pressão arterial diastólica mostrou correlação negativa com o resultado perfusão
tissular. Foi possível desenvolver parâmetros de classificação para os indicadores propostos pela
NOC e verificar sua aplicabilidade. Um instrumento clínico com termos claros e bem definidos pode
ser um guia para dispor eficazmente os recursos físicos e humanos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1059
Nº de Classificação: 5370
SOUZA, Ana Paula Marques Andrade de. Construção e validação de um instrumento de coleta de
dados para clientes adultos em unidade cirúrgica. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Júlia Guimarães
RESUMO: O Histórico de enfermagem constitui uma ferramenta fundamental para viabilizar a
implantação da primeira fase do processo de enfermagem: a coleta de dados. Visando contribuir com
a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na Clínica Cirúrgica do
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), a presente pesquisa teve como objetivo principal
construir e validar um instrumento de coleta de dados para cliente adulto cirúrgico. Utilizou-se a
pesquisa do tipo metodológica, constituída por quatro fases: 1º Fase: Identificação dos indicadores
empíricos – realizada através do levantamento bibliográfico sobre o modelo da Teoria das
Necessidades Humanas Básicas, de Horta. Nesta fase foi registrada cada necessidade humana
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básica, culminando em um instrumento com 367 indicadores. 2º Fase: Estruturação do instrumento –
foi realizado um levantamento, na literatura, de instrumentos de coleta de dados para clientes
cirúrgicos, utilizando-se a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Horta. Foi feita a
verificação dos indicadores empíricos através da aplicação do instrumento, construído anteriormente,
em 61 clientes internos na clínica cirúrgica. Após essa verificação, 30 indicadores apresentaram
freqüência de surgimento ¡Ý 50%, distribuídos nas necessidades psicobiológicas e psisossociais,
Foram incluídos 55 indicadores que apresentaram percentual abaixo de 50%, levando-se em
consideração a relação entre os indicadores, tipo de cirurgia e o período de coleta de dados. Ao
término dessa fase, foi elaborada a primeira versão do instrumento de coleta de dados para cliente
adulto cirúrgico, de acordo com a estruturação do modelo do Projeto de Sistematização da
Assistência de Enfermagem do HULW. 3º Fase: Validação do Conteúdo - A primeira versão do
instrumento de coleta de dados foi validada por enfermeiras assistenciais e docentes que atuam na
unidade de clinica cirúrgica do HULW. O conteúdo do instrumento foi validado através do índice de
concordância. Foram considerados os itens que apresentaram índice de concordância ¡Ý 0,80. Após
a validação, foi elaborada a segunda versão do instrumento. 4º Fase: Operacionalização do
Instrumento – a segunda versão do instrumento foi aplicada pelas enfermeiras assistenciais da clínica
cirúrgica em clientes cirúrgicos, com a finalidade de verificar a viabilidade de operacionalização do
mesmo. Como resultado, obteve-se um instrumento viável de ser aplicado ao cliente cirúrgico. Após a
operacionalização, foi elaborada a versão final do instrumento e o guia instrucional. Finaliza-se com a
certeza de que esta pesquisa contribuirá para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem
da clínica cirúrgica do HULW, que este instrumento seja utilizado na docência, mostrando aos
discentes a importância da utilização de uma prática assistencial embasada num referencial teórico e
que sirva de parâmetro para que outras instituições de saúde desenvolvam seu próprio instrumento
de coleta de dados.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaoanapaula.pdf
Nº de Classificação: 5371
FLORÊNCIO, Márcia Virgínia Di Lorenzo. Violência contra idosos e risco de adoecimento mental
em João Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2007. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: O fenômeno da violência contra os idosos tem sido motivo de preocupação por parte dos
profissionais de saúde e de outros setores da sociedade que lidam com os direitos humanos. Além
dos malefícios imediatos, suspeita-se que ela possa trazer conseqüências a médio e longo prazo,
prejudiciais à saúde mental do idoso e à sua qualidade de vida. Neste estudo, objetivou-se investigar
a associação epidemiológica entre a violência contra o idoso e o risco de adoecimento mental por
transtorno da ansiedade e depressão, bem como caracterizar sócio-epidemiologicamente tal
fenômeno na cidade de João Pessoa - PB (perfil dos agressores, dos idosos agredidos; tipo de
violência mais comumente praticada). Trata-se de um estudo seccional, realizado em duas etapas.
Na primeira investigou 127 casos de denúncias de violência contra idosos na Curadoria do Cidadão
de João Pessoa, e, na segunda, aplicou o questionário SRQ-20 a 166 idosos, sendo 60 vítimas de
violência. Encontrou-se um maior número de vítimas do sexo feminino, faixa etária de 60 a 79 anos,
viúvas, economicamente improdutivas, com familiares dependentes de si. Os agressores mais
freqüentes foram filhos e cônjuges, seguidos de outros parentes próximos, sendo que 45% residiam
com o próprio idoso. As violências psicológica e financeira foram as mais identificadas. A Prevalência
nos expostos foi de 75% contra 40% nos não expostos (RP = 1,84); p< 0,0005 para o risco de
adoecimento mental em idosos vítimas de violência. Conclui-se que há forte associação entre as
variáveis e recomenda-se a realização de estudos de coorte para classificar a violência sofrida como
fator de risco para depressão e transtornos da ansiedade em idosos.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaomarcialorenzo.pdf
Nº de Classificação: 5372
MARCOLINO, Alinne Beserra de Lucena. Ações de controle da tuberculose no contexto das
equipes de saúde da família no Município de Bayeux-PB: avaliação dos componentes acesso e
elenco de serviços. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2007. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana Almeida
RESUMO: O processo de mudança no setor saúde, advindo da implementação do Sistema Único de
Saúde, vem impondo reorientação das práticas para o âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).
Nesta perspectiva, propôs-se a reorganização das ações de controle da Tuberculose (TB) nos níveis
locais, descentralizando-se, gradualmente, a responsabilidade das ações para as Equipes de Saúde
da Família (ESF). A incorporação de novas práticas sanitárias na rotina dos serviços vem requerendo
a adoção de metodologias que permitam avaliar em que medida os componentes da APS estão
sendo alcançados. Portanto, este estudo toma como recorte dois componentes da APS: acesso e
elenco de serviços -, com o objetivo de analisar as ações de controle da Tuberculose no contexto das
ESF no município de Bayeux-PB. Caracteriza-se como pesquisa exploratória com abordagem de
predominância quantitativa, que envolveu 82 (oitenta e dois) profissionais de saúde, entre médicos,
enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O instrumento
(questionário) utilizado continha 35 (trinta e cinco) perguntas fechadas, segundo possibilidades
preestabelecidas produzidas a partir de uma escala intervalar do tipo Likert. Os dados foram
tabulados utilizando um programa de computador - Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS, versão 11.5 for Windows), sendo apresentados sob a forma de tabelas. Os resultados
evidenciaram que as ESF operam com capacidades distintas, revelando fragilidades e
potencialidades na capacidade de organização das ações de controle da Tuberculose. Quanto às
potencialidades, constatou-se que a descentralização do tratamento e do acompanhamento dos
casos de TB vem se estabelecendo na prática das ESF; os medicamentos para o tratamento da TB
apresentaram-se acessíveis para 64,6% das ESF; os insumos (pote de escarro) para baciloscopia de
diagnóstico e controle foram mencionados como disponíveis para 74% das ESF; o tratamento
supervisionado (TS) alcançou cobertura de 67,1% para o tratamento no domicílio e 73,2% para o TS
na USF. Como fragilidades, verificou-se que 61% das ESF não realizam o procedimento de coleta de
escarro na USF; o sistema de referência e contra-referência laboratorial foi referido como efetivo
somente para 43,9% das ESF; apenas 42,7% das ESF disponibilizam a vacina BCG, e somente 7,3%
a oferecem diariamente. Recomenda-se a adoção de mecanismos de gestão que viabilizem a
uniformização e a utilização dos recursos existentes no município, que ampliem a capacidade
resolutiva das ESF, promovendo eficiência na prestação de serviços, assegurando o acesso da
população.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaoalinnebeserra.pdf
Nº de Classificação: 5373
GARCIA, Sandra de Oliveira. As necessidades de saúde na assistência à criança vitimizada por
violência doméstica em João Pessoa no contexto do SUS. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [147] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa que visa compreender o significado que as necessidades
de saúde representam para os processos de trabalho da equipe de saúde do hospital, cenário deste
estudo depois do advento da nova política de saúde, traduzida nos ideários do SUS. O material
empírico foi obtido por meio de entrevistas e analisado através da técnica de Análise do Discurso,
proposta por Fiorin. Nesse processo, o plano de maior abrangência alcançado foi traduzido na
categoria: A dimensão dialógica da prática profissional como trabalho de saúde na assistência à
criança vitimizada por violência doméstica que sintetiza, em duas subcategorias, os limites e as
possibilidades que se apresentam, na atualidade, para a superação paradigmática da assistência à
criança vitimizada por violência doméstica: As necessidades individuais/sociais das crianças; e Os
desafios para a superação da assistência à saúde da criança vitimizada por violência doméstica..
Como fatores limitantes, verificamos que as necessidades de saúde mais compreendidas e
identificadas pela equipe de saúde quando da assistência à criança vitimizada são as necessidades
orgânicas, o que dificulta o trabalho transformador para uma aproximação com o princípio da
integralidade. Outro fator que limita essa assistência, tematizado nos depoimentos foi a qualidade
ineficaz da comunicação da equipe de saúde nos níveis intrainstitucional (integralidade focalizada) e
interinstitucional no trabalho em rede (integralidade no plano macro). Entre as possibilidades de
aproximação com a superação paradigmática, verificamos a importância da consciência crítica sobre
a realidade e o reconhecimento do trabalho como categoria potente para as transformações,
sobretudo, quando ele é acionado para realizar a satisfação de necessidades de saúde, além do
reconhecimento da necessidade de um novo saber instrumental como orientador dos processos de
trabalho, elemento essencial para a adequação do perfil profissional que o SUS requer e para uma
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aproximação com a transformação do modelo de assistência à saúde/saúde mental da criança
vitimizada.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaosandragarcia.pdf
Nº de Classificação: 5374
SALVIANO, Márcia Eller Miranda. Transplante hepático: diagnósticos de enfermagem segundo a
NANDA em pacientes no pós-operatório na unidade de internação. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: O transplante de órgãos e tecidos tem expandido em todo o mundo, desde a Conferência
para Consenso em Desenvolvimento, em 1983, ocorrida nos EUA, quando este procedimento passou
a ser considerado opção curativa. O enfermeiro incorporou com qualidade as demandas dessa
especialidade. A etapa atual desta vivência é o da sistematização da assistência de enfermagem.
Portanto, vê-se como oportuno o desenvolvimento de estudos sobre um método de cuidar em
transplantes, com destaque para a fase essencial do mesmo que é a do diagnóstico de enfermagem.
Este constitui a base para o planejamento das intervenções e avaliação dos resultados de
enfermagem. Assim, este estudo foi desenvolvido com o objetivo geral de analisar os diagnósticos de
enfermagem em pacientes de transplante hepático no pós-operatório na unidade de internação, de
acordo com a taxonomia II da NANDA. É um estudo descritivo, quantitativo, exploratório e
retrospectivo desenvolvido em um hospital universitário de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
Foram incluídos 64 prontuários de pacientes transplantados de fígado no período de primeiro de
setembro de 2005 a 30 de setembro de 2006. Considerando os critérios de exclusão: menores de 18
anos (9), em retransplante (5) e os que faleceram no CTI (7), a amostra constou de 43 prontuários de
pacientes. O projeto desta pesquisa atendeu os preceitos ético-legais previstos na legislação vigente
sobre pesquisa envolvendo seres humanos. A maioria da população estudada era do sexo masculino,
com a idade média de 52 anos, leucoderma, proveniente do interior de Minas Gerais. A doença de
base prevalente foi a cirrose hepática pelo vírus C. O estudo dos diagnósticos de enfermagem incidiu
sobre 35 (81,4%) dos pacientes estudados que permaneceram até 22 dias na unidade de internação.
Foram identificados 55 diagnósticos de enfermagem, estruturados conforme a taxonomia de
referência e classificados em 11 domínios e 22 classes O modelo de Histórico de Enfermagem
utilizado na unidade de transplantes do hospital, campo do estudo, é baseado na teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. O mesmo possibilitou identificar 25
necessidades afetadas classificadas em psicobiológicas (83,6%), psicossociais (12,7%),
psicoespirituais (3,7%). Foram discutidos os diagnósticos de enfermagem que incidiram em 40,0% ou
mais na população estudada, quais sejam: perfusão tissular periférica, renal e cardiopulmonar
ineficazes; integridade tissular prejudicada; déficit no autocuidado; diarréia; dor aguda; padrão de
sono perturbado; ansiedade; disfunção sexual; mobilidade física prejudicada; riscos de desequilíbrio
da temperatura corporal, de infecção e de quedas e conhecimento deficiente quanto aos cuidados
pós-transplante. Mesmo diante das limitações do estudo foi possível traçar esse perfil diagnóstico que
facilitará a revisão do protocolo assistencial de enfermagem para a clientela estudada. Sugere ainda
estudos clínicos de validação de diagnósticos de enfermagem para pacientes no processo de
transplante, não contemplados na taxonomia II da NANDA e conclui que a relevância dos
diagnósticos se evidenciará no cotidiano da assistência direta ao paciente e não apenas no discurso
do profissional.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=77664
Nº de Classificação: 5375
SANTOS, Camila Augusta dos. Gravidez e soropositividade para o HIV: vivências de mulheres
atendidas em um centro de referência em HIV/aids. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Aidê Ferreira
RESUMO: Este estudo etnográfico teve por objetivo compreender a vivência da gravidez associada à
infecção pelo HIV por gestantes atendidas em serviços públicos de saúde. Desenvolvido junto a 13
informantes, com idade entre 19 a 45 anos, em acompanhamento no Centro de Treinamento e
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Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias (CTR/DIP) Orestes Diniz, em Belo Horizonte/MG,
no período de Março a Junho de 2007. A pesquisa foi realizada segundo abordagem qualitativa, por
incorporar a dimensão integral e favorecer o aprofundamento do tema. A coleta de dados constou da
associação da observação participante, como preconizada por Leininger, e entrevista etnográfica,
conforme Spradley. O número de entrevistas foi definido pelo critério de saturação de dados. A
análise dos dados foi fundamentada na proposição de Leininger para a pesquisa etnográfica. Da
análise dos dados, emergiram sete descritores culturais, que permitiram a identificação dos
subtemas: “A falta de explicação sobre o teste anti-HIV na gestação implica em medo e desespero”;
“Tornar-se gestante soropositiva para o HIV muda tudo”; e “Não amamentar significa a perda da
identidade materna”. Esses subtemas constituíram o suporte para o tema central: “A impossibilidade
da amamentação é o pior de tudo”. A leitura exaustiva e as reflexões feitas sobre as entrevistas, os
subtemas e o tema central foram essenciais para aprofundar o conhecimento sobre crenças, valores,
sentimentos e necessidades das gestantes soropositivas para o HIV participantes deste estudo. A
descoberta da infecção pelo HIV na gravidez intensifica o medo da transmissão vertical do vírus, o
que reforça o sentimento de culpa pela infecção nas gestantes. A vivência da impossibilidade da
amamentação foi descrita pelas informantes como uma experiência marcada pelo sentimento de
perda de uma etapa fundamental para o exercício pleno da maternidade. Não amamentar o filho foi
relatado pelas informantes deste estudo como a denúncia de sua diferença em relação a outras
mães. O referenciamento para o acompanhamento pré-natal e o controle da infecção pelo HIV em
serviço especializado foi revelado como uma experiência positiva para a maioria das participantes.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=90106
Nº de Classificação: 5376
GONÇALVES, Jacqueline de Almeida. Acidente de trabalho entre a equipe assistencial
multiprofissional: uma avaliação da subnotificação. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2007. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Adriana Cristina de
RESUMO: Esta pesquisa, de natureza epidemiológica, com delineamento transversal, foi realizada no
centro cirúrgico de um hospital geral, público e universitário, com atividades de ensino, pesquisa e
assistência. Objetivou avaliar a notificação dos acidentes de trabalho entre a equipe assistencial
multiprofissional de saúde de uma unidade do centro cirúrgico; identificar a incidência dos acidentes
com material biológico entre a equipe assistencial multiprofissional de saúde; determinar a situação
vacinal para hepatite B dos profissionais acidentados; e relacionar as condições que o trabalhador
atribui a ocorrência do acidente. Os dados foram coletados no período de março a junho de 2007, por
meio de um questionário, com questões relacionadas a aspectos demográficos (sexo, idade,
profissão, tempo de serviço e tempo de setor de trabalho) e com questões voltadas para a adoção de
medidas de precauções-padrão, ocorrência de acidentes, condutas tomadas após acidente de
trabalho (notificação ou não) e esquema de vacinação. Para a análise dos dados, usou-se estatística
descritiva, teste de Qui-quadrado, Exato de Fisher e Odds Ratio. Os 127 participantes da pesquisa
foram distribuídos nas seguintes categorias: médicos (23,8%), residentes de medicina (30,1%),
enfermeiros (1,6%), técnicos de enfermagem (20,9%), auxiliares de enfermagem (16,5%) e serviços
gerais (7,1%). Na categoria médicos, predominou o sexo masculino (82,4%); na equipe de
enfermagem, houve predomínio do sexo feminino (76%); e na serviços gerais, uma atuação
exclusivamente feminina. A idade média dos profissionais foi de 34 anos, com tempo médio de
formação de dez anos, atuação no hospital de estudo de oito anos e tempo de trabalho no setor de
sete anos. De acordo com as respostas ao questionário, o descarte de material pérfuro-cortante foi
relatado de forma adequada para 81,1% e o não reencape da agulha ocorreu em apenas 43,4%.
Entre os profissionais, 48,8% não souberam o significado da sigla CAT e 98,9% atestaram o
recebimento de informações sobre biossegurança em algum momento da formação ou atuação
profissional. O esquema completo de vacinação para hepatite B foi verificado em 75,6% e a
confirmação da viragem sorológica (anti-Hbs) em 40,2% para a totalidade dos participantes. A
notificação do acidente de trabalho foi realizada por apenas 15,4% dos entrevistados, fato justificado
por: irrelevância do acidente, desconhecimento do protocolo de rotina, displicência e sobrecarga de
trabalho. A categoria profissional que mais se acidentou foi a médicos (46,6%), seguida de residentes
de medicina (33,3%), auxiliares e técnicos de enfermagem (13,4%) e serviços gerais (3,3%). A
imunização dos profissionais acidentados foi constatada em 80%, com realização do anti-Hbs em
56,7% dos relatos. As atividades que propiciaram a maioria das ocorrências dos acidentes foram:
manipulação de agulha (73,3%) e procedimento cirúrgico (56,7%). A categoria médicos apresentou

250
6,3 (2,2-17,8) vezes mais chance de se acidentar e 3,8 (1,5-9,7) vezes mais chances de esse
acidente ocorrer entre os homens. Para o descarte inadequado do material pérfuro-cortante, a chance
de se acidentar nessa condição foi de 3,4 (1,2–9,3) vezes. Diante desses resultados, sugere-se a
implementação de treinamentos dos profissionais acerca da adoção de medidas de biossegurança,
através da realização de programas de educação permanente, palestras informativas sobre o fluxo da
notificação dos acidentes e amparo legal do trabalhador, visando à redução dos acidentes
envolvendo material pérfuro-cortante.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=93072
Nº de Classificação: 5377
SANT'ANA, Elisabeth Gomes de Melo. A representação social sobre o processo do
envelhecimento: contribuições para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 50 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes C. de
RESUMO: Este estudo surge através da convivência com idosos em meu núcleo familiar e pela
extensão desse processo na prática profissional de enfermagem. Através dessa experiência tenho
como objetivos identificar o que o idoso entende sobre o processo de envelhecimento e analisar as
representações sociais sobre o processo de envelhecer e sua influência na qualidade de vida. Foi
utilizado a abordagem qualitativa tendo como referencial teórico a Representação Social nas
concepções de Serge Moscovici e Denise Jodelet. Como cenário foi utilizado o ambulatório de
geriatria de um hospital público do Ministério da Saúde, tendo como sujeitos os idosos entre 65 e 83
anos. A coleta de dados se deu através de duas questões abertas, gravadas e transcritas e os
resultados apontaram para duas grandes categorias: Reconhecendo o envelhecimento e
envelhecendo com Qualidade de Vida.
Conclui-se que o estudo realizado tem uma aplicação
importante por contribuir na aceitação e adaptação do idoso ao processo de envelhecimento os
ajudando a enfrentar esse período.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5378
TEIXEIRA, Rosângela Barbosa. Comunicar para cuidar: as relações entre enfermeiros e pais numa
unidade de terapia intensiva neonatal. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. [94] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luis Carlos
RESUMO: O estudo trata das relações entre os enfermeiros e pais numa UTIN e traz como objetivos:
identificar o que é percebido pelos enfermeiros sobre a sua relação com os pais na UTIN e discutir os
fatores que interferem na relação entre os enfermeiros e pais. Um recorte histórico sobre a evolução
da pediatria no Brasil; os aspectos envolvidos na assistência ao RN e questões sobre a comunicação
e as relações interpessoais, constituem o referencial teórico. Estudo de caráter qualitativo-descritivo,
desenvolvido numa unidade de terapia intensiva neonatal num hospital feral no município do Rio de
Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que prestam assistência na unidade referida; os
dados obtidos através de entrevistas gravadas após assinatura do consentimento livre e esclarecido,
seguindo o rigor e princípios éticos da pesquisa. O referencial metodológico aplicado foi a análise de
discurso de Bardin que deu origem a dois nucleamentos a seguir: Relacionamento entre enfermeiros
e pais: discurso e prática em conflito; a comunicação verbal e não-verbal possibilitando as relações
em um ambiente tecnológico. Através da análise de falas, constatou-se que apesar de vivermos um
momento em que as questões psicossociais vem se tornando parte indispensável do cuidado, o
mesmo não ocorre na unidade onde foi desenvolvido o estudo que vem andando na contra-mão de
todas as pesquisas desenvolvidas sobre a importância dos pais junto do RN no período de internação
e a responsabilidade do enfermeiro através de suas ações em estabelecer as bases para uma
relação harmônica com os pais. A comunicação surge neste estudo como importante instrumento de
trabalho da enfermagem. Conclui-se que há a necessidade dos enfermeiros desta unidade e da
instituição como um todo se destituir de um paradigma assistencial que não vem suprindo todas as
necessidades do RN e de sua família.
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Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5379
SILVA, Lindineide Lima da. A privação da sucção não nutritiva: implicações para o neonato
prematuro internado na UTIN. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2006. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ângela Maria La Cava de
RESUMO: O presente estudo trata das implicações da privação da sucção não nutritiva para o
neonato pré-termo, internado na UTIN, e para assistência de enfermagem. Objetiva analisar o
comportamento e habilidade de sucção, no seio materno, dos recém-nascidos prematuros
estimulados precocemente pela sucção não nutritiva com aqueles não estimulados, comparar a
variação do peso dos prematuros inclusos no estudo e discutir as repercussões da sucção não
nutritiva nos prematuros internados na UTIN. De natureza quanti-qualitativa, descritiva, do tipo série
de casos, onde a estratégia para coleta de informações foi a observação e a confecção de um
instrumento para produção de dados. Constituído de 18 recém-nascidos prematuros internados na
UTIN sem comprometimento neurológico, síndromes genéticas, malformações congênitas que não
estivessem fazendo uso de sedativos ou analgésicos potentes, destes formou-se dois grupos de
acordo com os critérios dos locais do estudo. A análise dos dados foi realizada pela comparação de
dois grupos de recém-nascidos prematuros a partir de variáveis. Foram respeitados rigidamente os
princípios éticos de pesquisa em seres humanos, definidos pela Resolução 196/96, expedido um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos responsáveis legais dos participantes do estudo
informando-os sobre os objetivos, a forma de coleta de dados e os riscos da pesquisa. Conclui-se
que a pesquisa mostrou indícios da influência benéfica da sucção não nutritiva e nutritiva por bicos
artificiais para o prematuro internado na UTIN, submetido às mesmas circunstâncias descritas na
pesquisa. Não cabe, todavia, neste momento, afirmar quanto à oportunidade de sua indicação para
tais casos, mas os resultados da pesquisa sugerem que novos estudos sejam implementados de
forma a aprofundar as conclusões estabelecidas nesta pesquisa. Também este estudo permitiu um
olhar diferenciado sobre as reais autonomias de cuidados implementados pelo enfermeiro no que
tange à promoção do bem-estar, do desenvolvimento e do crescimento dos bebês internos na UTIN,
assim como a qualidade de vida destes após o período de hospitalização. Novos estudos devem ser
realizados dentro de tais perspectivas, com vistas ao engrandecimento e aperfeiçoamento dos
saberes da enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5380
NOGUEIRA, Maria Luiza Figueiredo. Afastamentos por adoecimento de trabalhadores de
enfermagem em oncologia. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre causas de afastamentos do trabalho por adoecimento do
profissional de enfermagem do ambulatório de uma instituição oncológica, objetivando investigar as
causas do afastamento, levantar freqüência e tempo de absenteísmo referido pelos componentes da
equipe de enfermagem, delinear o perfil do trabalhador e discutir os reflexos destes afastamentos. A
investigação foi de natureza descritiva com abordagem quantitativa. O estudo realizou-se com uma
amostra de 135 componentes da equipe de enfermagem. Foram utilizados 2 formulários para
delineamento do perfil do trabalhador e para levantamento dos problemas de saúde-doença e
licenças médicas. Os dados foram analisados com o auxílio do programa Microsoft Excel Office XP e
tratados por meio de estatística descritiva. Os resultados evidenciaram ser a maioria do sexo
feminino, com idade entre 40 e 49 anos, com média de 21 anos trabalhados na instituição e 8.47
anos de trabalho no ambulatório. Do total dos profissionais, 60.0% são plantonistas, 82.2% cumprem
40 horas semanais, 77.0% são estatutários, 55.6% têm outro vínculo empregatício e 51.8% levam
mais de 2 horas no deslocamento de casa para o trabalho. Cada trabalhador entrevistado
apresentou, pelo menos, um problema de saúde, 81.5% acreditam que as doenças referidas estão
associadas ao trabalho ou agravadas pelo seu desempenho profissional. Destes, 73.9% fazem algum
tratamento de saúde, 80.0% por doenças do sistema músculo esquelético, 68.1% por doenças
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cardiovasculares, 48.9% por transtornos mentais e comportamentais. Verificou-se que 47.4% das
licenças médicas referidas pelos trabalhadores foram de longa duração, sinalizando a ocorrência de
maior incidência de doenças de solução lenta. Também, a maioria relata chegar bem disposta
mentalmente e fisicamente ao trabalho, mas saem indispostos mental (69.6%) e fisicamente (65.9%).
A associação entre carga horária e sensação ao final da jornada de trabalho nos apontou que os
profissionais com 20 horas semanais não se sentem indispostos (X2=5.98%). Considerou-se que o
adoecimento do trabalhador poderia ser reduzido com adoção de políticas preventivas que
melhorassem as condições de saúde e trabalho nesta instituição. O índice de absenteísmo por
doenças elevado indicou a necessidade de elaborar programa para melhoria das condições de
trabalho e sugere também a criação de banco de dados para otimizar o registro das faltas, facilitando
seu controle e possibilitando futuras pesquisas. Alcançada a finalidade que era contribuir para tornar
mais visíveis os problemas de saúde que atingem os trabalhadores deste estudo, auxiliando na
instrumentalização dos futuros membros desta categoria profissional para a prevenção de seus
desgastes e construção de uma vida mais saudável, livre das doenças e acidentes do trabalho,
conclui-se que muito ainda está por se fazer como vencer as dificuldades no estabelecimento do nexo
entre o adoecimento e trabalho, reestruturando os sistemas de informação em saúde, envolvendo
vigilância epidemiológica, desenvolvimento de ações inter-institucionais e multidisciplinares em saúde
e trabalho, superar a concepção biologicista que ainda predomina na análise do processo saúdedoença e estabelecer relação entre o trabalho e esse processo para que os acidentes e as doenças
decorrentes do trabalho deixem de ser tratados como algo normal ou natural.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/MariaLuizaFigueiredo/Afastamentosporadoecimentodetrabalhadores.p
df
Nº de Classificação: 5381
SILVA, Laura Johanson da. Encontros afetivos entre pais e bebê no espaço relacional da
unidade neonatal: um estudo de caso à luz do método mãe-canguru. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 192 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da

RESUMO: Este estudo teve por objeto de investigação: A ligação afetiva entre pais e bebê
prematuro, no ambiente da Unidade Neonatal, no contexto da primeira etapa do Método MãeCanguru. Os objetivos foram: 1) Apreender as vivências significativas dos pais e seu bebê na
gravidez, parto e nascimento, para a formação e o fortalecimento da ligação afetiva; 2) Analisar a
ligação afetiva entre pais e bebê prematuro, a partir da interação no ambiente da Unidade Neonatal,
no contexto da primeira etapa do Método Mãe-Canguru. Trata-se de uma pesquisa descritivaexploratória, do tipo Estudo de Caso, com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram oito mães, quatro
pais e onze bebês prematuros, totalizando oito unidades familiares que vivenciaram a primeira etapa
do método canguru. O cenário do estudo foi a Unidade Neonatal da Maternidade-Escola da UFRJ,
localizada na cidade do Rio de Janeiro. As técnicas de coleta de dados foram a entrevista aberta e a
observação participante. Para tratamento dos dados foi utilizada a análise temática, enquanto técnica
que compõe a Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1977). Mediante codificação das unidades
temáticas emergiram quatro categorias: 1) Vivendo o alvorecer da formação de elos afetivos, em meio
às dificuldades na gravidez; 2) Enfrentando o entardecer da afetividade no parto e nascimento prétermo; 3) Vislumbrando novos horizontes para fortalecer a ligação afetiva, através da interação, na
primeira etapa do Método Mãe- Canguru; 4) Encontrando apoio para seguir os novos horizontes da
ligação afetiva, no ambiente relacional da Unidade Neonatal. Constatou-se que a ligação afetiva entre
pais e bebês prematuros é diretamente influenciada pelos significados e vivências na gravidez, no
parto e nascimento. Na primeira etapa do método canguru, a interação recíproca e o contato corporal
íntimo estão relacionados aos enfrentamentos e ao aumento de confiança dos pais. O bebê
prematuro, com suas potencialidades, responde aos estímulos maternos/paternos, o que denota seu
esforço para a interação e a vida. O ambiente relacional da Unidade Neonatal possui forte influência
no processo de ligação afetiva.
Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/LauraJohansondaSilva/LauraJohansondaSilva.rar
Nº de Classificação: 5382
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SILVA, Jorge Luiz Lima da. Estresse e transtornos mentais comuns em trabalhadores de
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. [183] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: O estresse é referido em estudos científicos como fator relevante no processo de
determinação de agravos à saúde, incluindo os trabalhadores da saúde. O trabalho da equipe de
enfermagem a coloca sob tensão e à mercê de riscos, dentre os quais os psicossociais e emocionais.
Este estudo objetivou analisar a exposição ao estresse no trabalho, tendo como desfecho a
ocorrência de transtornos mentais comuns (TMC) entre profissionais de enfermagem. Trata-se de um
estudo seccional realizado com 1182 trabalhadores de um hospital federal localizado no Município do
Rio de Janeiro. A variável independente - estresse no trabalho - foi investigada através da escala
resumida Job Stress Scale, adaptada para o português por Alves e colaboradores (2004). O Modelo
Demanda-Controle de Karasek e Theorell foi utilizado para avaliar as dimensões psicossociais
estudadas. A variável dependente TMC foi avaliada de acordo com a versão reduzida do Self
Reporting Questionnaire. A prevalência de TMC encontrada foi 23,6%, sendo 20,9% entre os
trabalhadores permanentes e 26,4% entre temporários (p = 0,027). As maiores prevalências de TMC
foram observadas no sexo feminino, entre os mais jovens, de maior escolaridade e sem filhos.
Profissionais com trabalho de alta exigência (alta demanda e baixo controle) apresentaram 3,6 vezes
(IC 95%: 1,95-6,61) mais TMC do que aqueles com trabalho de baixa exigência (baixa demanda e
baixo controle). Em relação as variáveis laborais, as maiores prevalências observadas foram para
profissionais com turno misto, alta carga horária e esforço físico acima da média encontrada. Na
análise estratificada das categorias de estresse e do grau de demanda e controle do trabalhador, foi
observado nítido gradiente tipo dose resposta. Foi constatada associação entre a exposição às
dimensões de estresse e suspeição de TMC, após o controle do confundimento introduzido pelas
variáveis, sexo, idade, carga horária, turno, grau de esforço físico no trabalho e vínculo empregatício.
Os resultados apontam para a necessidade de medidas de intervenção na organização do trabalho,
com o intuito de diminuir o estresse no trabalho promovendo a saúde mental.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5383 [ Lilacs ID 481719 ]
PINHEIRO, Joziane. Imunização contra a hepatite B: a realidade no contexto da saúde dos
trabalhadores de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O estudo teve como objeto a resposta imunológica anti-hepatite B em profissionais de
enfermagem no contexto da saúde do trabalhador. Os objetivos foram: identificar a resposta
imunológica anti-hepatite B em profissionais de enfermagem de um setor de clínica médica em um
hospital no município do Rio de Janeiro; analisar a resposta imunológica dos profissionais de
enfermagem, com vistas à imunização anti-hepatite B e discutir as implicações da resposta
imunológica para a saúde dos profissionais de enfermagem direcionadas à saúde do trabalhador. O
estudo teve uma amostra de 44 funcionários, constituída por enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem representando 100% dos profissionais de enfermagem do referido setor. A obtenção dos
dados deu-se através de um questionário com perguntas relacionadas às características pessoais e
profissionais dos sujeitos. Estudo descritivo e exploratório. As variáveis analisadas foram: estado
vacinal da hepatite B, avaliação do teste sorológico anti-HBs e conhecimento das medidas de
biossegurança. Utilizou-se da estatística descritiva para o tratamento dos dados, e, para a análise, o
referencial teórico e bibliográfico apontado como suporte para o estudo. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de
Assis/Universidade Federal do Rio de Janeiro e teve a autorização do Hospital para a realização da
pesquisa no mesmo. Resultados: a maioria dos profissionais tinha esquema vacinal completo, porém
não havia realizado o teste sorológico anti-HBs, desconhecendo sua imunidade; o resultado do teste
sorológico indicou um número significativo de pessoas com o referido teste sorológico negativo; havia
o conhecimento das medidas de biossegurança, contudo não as usavam de forma rotineira.
Conclusão: os resultados indicam que alguns profissionais estariam expostos ao risco de contrair a
hepatite B caso ocorresse um acidente com material perfurocortante. A realização do teste sorológico
é importante para segurança do trabalhador da saúde. Faz-se necessário investir em treinamento e
educação continuada no que se refere às medidas de biossegurança.
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Acesso ao texto integral: o endereço que está na Base Minerva não confere com este trabalho
Nº de Classificação: 5384 [ Lilacs ID 481717 ]
COELHO, Maria Carlota de Rezende. A jornada de trinta horas para enfermeiros: o caso do
Hospital Doutor Dório Silva. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: Estudo histórico social com abordagem dialética, que tem como objeto a luta por jornada
de trinta horas semanal dos primeiros enfermeiros admitidos no HDDS no estado ES, no bojo do
movimento reivindicatório dos profissionais de nível universitário, não médico. O recorte temporal foi
de 1987 a 1988, época em que a organização dos trabalhadores, inserida no bojo das forças de
oposição política fizeram emergir através do movimento Constituinte e consolidar através da
Constituição de 1988 os direitos sociais. Evidenciou-se neste estudo que os rumos da política
econômica e social dos governos do ES, desde a Ditadura Militar até a Nova República deixaram
marcas na história do HDDS que contribuíram para transformá-lo em objeto de articulação dos
movimentos sociais e político no ES, aí incluído o movimento reivindicatório por jornada de trabalho
de 30 horas semanal. Este movimento oportunizou o desenvolvimento político dos enfermeiros, pois,
o grupo de enfermeiros do HDDS, deu significado e intencionalidade as suas ações, na luta pela
jornada de trinta horas semanal, fortalecendo suas entidades de classe, em especial, o sindicato dos
enfermeiros do ES.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/MariaCarlotaDeRezendeCoelho.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 5385 [ Lilacs ID 481716 ]
HOFFMANN, Maria Vitória. Conhecimento da família acerca da saúde das crianças de 01 a 05
anos numa comunidade ribeirinha: subsídios para a enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O estudo tem como objeto o conhecimento da família acerca da saúde das crianças de 01
a 05 anos numa comunidade ribeirinha. Os objetivos são: descrever as experiências de vida da
família quanto à saúde das crianças; analisar o conhecimento da família acerca da saúde das
crianças; e discutir as implicações dos conhecimentos da família fase à saúde das crianças para a
prática assistencial da enfermagem. O referencial teórico está vinculado aos estudos de família
(ELSEN et al., 1994). Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, tipo estudo de caso. O cenário
é a área urbana isolada de Povoação, no povoado de Pontal do Ipiranga, no Distrito de Regência, no
Município de Linhares do Estado do Espírito Santo. Os sujeitos são 17 membros das famílias,
divididas em cinco grupos, que convivem com crianças de 01 a 05 anos de idade, residentes no
referido cenário. Os procedimentos metodológicos foram um formulário para caracterização dos
membros das famílias e entrevista não-diretiva em grupo. Com base na análise temática, constatouse que os conhecimentos dos familiares, construídos através das relações familiares e sociais, são
permeados por valores culturais, crenças, costumes e condutas como, por exemplo, na utilização de
plantas medicinais. As condições sócio-econômicas e a distância geográfica da comunidade
favorecem a articulação entre o saber popular e a oferta de serviços de saúde próximos à
comunidade. Conclui-se que os familiares da comunidade necessitam de esclarecimentos e
orientações para os problemas de saúde das crianças por parte dos profissionais de saúde. Diante
desse contexto, torna-se relevante a participação da enfermagem nas orientações aos familiares das
crianças de 01 a 05 anos na comunidade, cenário do estudo, com vistas à promoção da saúde da
população infantil.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/MariaVitoriaHoffmann.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 5386 [ Lilacs ID 481722 ]
VARGAS, Alba Valeria Oliveira. Vulnerabilidade e risco à contaminação do HIV/aids: a visão das
mulheres. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2007. 142 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Carla Luiza França
RESUMO: A meta do Ministério da Saúde é reduzir em 3% a incidência de Aids entre mulheres.
Profissionais de saúde envolvidos com a saúde da mulher precisam assumir o desenvolvimento de
ações para alcançá-la. De 1986 a 2005, a razão masculino/feminino diminuiu de 15,1/1 para 1,5/1,
evidenciando uma alteração da epidemia por uma tendência à feminização da mesma. Essa
constatação levou a formulações de políticas de saúde específicas para o controle da epidemia de
HIV/Aids entre mulheres. Desta forma, o presente estudo propõe identificar a vulnerabilidade e o risco
à contaminação pelo HIV/Aids na visão das mulheres, descrever os fatores e/ou condições
contribuintes dessa vulnerabilidade e analisar as possibilidades e limites das estratégias de
prevenção à exposição ao HIV, considerando também as relações de poder que envolvem as
questões de gênero. Utilizou-se a metodologia qualitativo-descritiva. O sujeito do estudo foram
dezoito mulheres que freqüentam o CTA/HUCAM. Os dados foram colhidos através de entrevista
semi-estruturada, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para a análise, foi
utilizado o discurso do sujeito coletivo (DSC) proposto por Lefevre & Lefevre(2005). Evidenciou-se o
não-uso da camisinha por elas não reconhecerem o risco ou porque o parceiro não aceita utilizar;
casamento, fidelidade e confiança são citados como fator de segurança à não-contaminação pelo
HIV. A subordinação feminina apresenta-se baseada na obediência e medo, fato que se configura
como agravante para exposição ao risco de contaminação pelo HIV. Violência doméstica, falta de
informação ou informações erradas, tabus e repressão sexual, ligadas a educação familiar e social,
uso de drogas e parcerias múltiplas apresentam-se ainda como fatores impeditivos da adoção de
práticas preventivas corretas. Como elementos facilitadores, destacam-se: o acolhimento nos
serviços de saúde, o aconselhamento e o acesso aos serviços de saúde e a insumos de prevenção.
Como estratégias de empoderamento feminino para o enfrentamento da epidemia de HIV/Aids, as
mulheres entrevistadas apontam o acesso à informação, conquista da autonomia, facilidade de
testagem para o HIV e abordagem dialógica no contato com os serviços de saúde. Conclui-se, a partir
desses dados, que urge a implementação das políticas públicas específicas e dirigidas, entre outras,
ao empoderamento da mulher frente ao HIV/Aids. Reforça-se, assim, a posição de estudiosos, de que
só com autonomia, igualdade de gênero, acesso à saúde de forma integral, a salários dignos e a
educação, a mulher será capaz de adquirir resistência individual, social e programática, elevando-se
a uma condição de não-vulnerabilidade ao HIV/Aids.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/AlbaValeriaOliveiraVargas.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 5387 [ Lilacs ID 481704 ]
SOUZA, Tania Vignuda de. Interação familiar/acompanhante e equipe de enfermagem no
cuidado à criança hospitalizada: perspectivas para a enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 134 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O estudo tem como objeto a interação familiar/acompanhante e equipe de enfermagem no
cuidado à criança hospitalizada. Os objetivos são: descrever os cuidados prestados pelo
familiar/acompanhante e pela equipe de enfermagem à criança durante a internação; analisar as
estratégias estabelecidas entre o familiar/acompanhante e a equipe de enfermagem para prestar os
cuidados à criança e discutir a interação do familiar/acompanhante e equipe de enfermagem quanto
ao cuidado à criança hospitalizada. O referencial teórico está vinculado aos conceitos de cultura de
Geertz (1989); abordagem centrada na criança e na família de Elsen e Patrício (1989) e família
saudável de Elsen et al. (1994). Trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa. O cenário do
estudo é a unidade de internação pediátrica de um hospital de ensino, assistência e pesquisa,
localizado na cidade do Rio de Janeiro, que atende crianças até 12 anos de idade, provenientes do
ambulatório ou emergência, com variados diagnósticos médicos. Os sujeitos do estudo foram sete
familiares/acompanhantes e seis membros da equipe de enfermagem, que atuam na referida
unidade. Os procedimentos metodológicos são a entrevista não diretiva em grupo, observação
participante, formulário para caracterização dos sujeitos, consulta aos prontuários das crianças e aos
documentos: normas e rotinas do hospital e manual do acompanhante. Constatou-se que os cuidados
prestados pelo familiar/acompanhante restringem-se à higiene corporal e oral, troca de fraldas,
limpeza da unidade; alimentação; administração de medicamentos por via oral. Os cuidados
desenvolvidos pela equipe de enfermagem são administração de medicamentos, que abrange a
manipulação dos dispositivos endovenosos, punção venosa, administração, preparo e aprazamento
das medicações; administração de alimentos por sonda enteral; orientação à criança e aos
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familiares/acompanhantes; higiene corporal; verificação dos sinais vitais; peso e estatura; inspeção
do couro cabeludo; e curativo. As interações entre a equipe de enfermagem e os
familiares/acompanhantes, no primeiro momento da internação, sofrem interferências como: reações
de medo, ansiedade e angústia; desconhecimento dos procedimentos feitos com a criança; falta de
confiança por parte dos familiares. Ao longo da internação, o relacionamento entre os sujeitos é
considerado positivo. Conclui-se que os cuidados desenvolvidos pelo familiar/acompanhante durante
a hospitalização da criança são os mesmos desenvolvidos no ambiente domiciliar e os cuidados
desenvolvidos pela equipe de enfermagem são os que demandam maior complexidade. Existe uma
negociação que é permeada de acordos implícitos com o familiar/acompanhante. O (in)comum passa
a ser comum e os familiares/acompanhantes que mais tempo permanecem na instituição ou
reinternam com maior freqüência apreendem a cultura hospitalar, apropriando-se da terminologia
científica e elaborando estratégias com o objetivo de proteger a criança.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/TaniaVignudaDeSouza.pdf
Nº de Classificação: 5388 [ Lilacs ID 479574 ]
PORTO, Fernando. Os ritos institucionais e a imagem pública da enfermeira brasileira na
imprensa ilustrada: o poder simbólico no click fotográfico (1919-1925). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico-social que tem como objeto à luta simbólica entre as
escolas de enfermagem pela institucionalização de uma imagem de enfermeira brasileira através de
ritos institucionais. Os objetivos traçados foram: descrever as circunstâncias em que escolas de
enfermagem instituíram propostas de imagens mentais de enfermeiras para a sociedade brasileira;
analisar os ritos institucionais e suas representações objetais na divulgação das imagens fotográficas
da enfermeira brasileira; e discutir a eficácia simbólica da publicização de imagens fotográficas de
enfermeiras, pelas escolas de enfermagem, para a sociedade à época. A delimitação temporal do
estudo abrange o período de 1919 a 1925. As fontes primárias utilizadas foram, principalmente, as
fotografias publicadas na Revista da Semana, além dos documentos escritos localizados em
bibliotecas, centros de documentação e acervos documentais da cidade do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Os achados foram iluminados à luz do pensamento de Pierre Bourdieu, evidenciando a luta
simbólica entre as escolas de enfermeiras: Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha
Brasileira (1916), Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto (1920), secção feminina da Escola
Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras da Assistência a Alienados, criada em 1890, atual Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto e a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde
Pública (1922), atual Escola de Enfermagem Anna Nery, pelo poder e prestígio de enunciar a imagem
da enfermeira brasileira para a sociedade, materializada através das fotos veiculadas na Revista da
Semana, por meio dos ritos institucionais e suas representações objetais.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/FernandoPorto.pdf
Nº de Classificação: 5389 [ Lilacs ID 479572 ]
VERNIER, Eliane Tatsch Neves. O empoderamento de cuidadoras de crianças com
necessidades especiais de saúde: interfaces com o cuidado de enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
GROLEAU, Danielle
RESUMO: A demanda de cuidados de crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES)
representa desafios para os cuidadores. Investiguei como ocorre o empoderamento de cuidadoras de
CRIANES, para dimensionar suas matrizes sócio-culturais, analisar as necessidades e os desafios
das CRIANES e discutir a interface sócio-cultural desse cuidado com o empoderamento das
cuidadoras. Optei pela pesquisa qualitativa e o método criativo sensível para produzir dados junto a
11 cuidadoras. No cenário de um hospital universitário do sul do Brasil realizei as dinâmicas de
criatividade e sensibilidade Corpo Saber, Mapa Falante e Linha da Vida. Ao corpus textual apliquei
ferramentas analíticas da Análise de Discurso francesa. Os achados apontaram os legados da
tradição, dedicação, abnegação, socialização familiar do cuidado, solidariedade feminina e obrigação
moral nas matrizes sócio-culturais que sustentam um cuidar solidário e solitário. O inconsciente
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coletivo feminino, impregnado pelo mito da boa mãe, leva a constituição de uma rede familial
feminina, isolando as cuidadoras e reforçando o empoderamento individual. Na rede institucional de
cuidados, dois pilares sustentam a crença das cuidadoras: a reabilitação funcional na fisioterapia e a
cura da criança na espiritualidade. Enquanto na dimensão objetiva do cuidado, essas crianças
apresentaram fragilidade clínica e vulnerabilidade social; na subjetiva, as cuidadoras significaram a
natureza complexa desse cuidado como (sobre)natural e singular. A ausência de movimentação
pelos estágios de transitividade da consciência distancia as cuidadoras do empoderamento coletivo, e
aponta a necessidade de a enfermagem e os demais atores sociais empreender medidas que
fomentem o processo de conscientização dessas mulheres.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/ElianeTatschNevesVernier.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 5390 [ Lilacs ID 488064 ]
SQUASSANTE, Nilceia Dadalto. A dialética das relações entre a equipe de enfermagem e
familiares acompanhantes no hospital: implicações para o cuidado de enfermagem. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery.Convênio
Interinstitucional EEAN/Minter/Faesa, 2007. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: O estudo teve como objeto as relações estabelecidas entre a equipe de enfermagem e o
familiar acompanhante do cliente hospitalizado, bem como suas implicações e propostas para
modificar o paradigma do cuidado de enfermagem. Os objetivos foram: identificar tipologias de
relações estabelecidas entre a equipe de enfermagem e o familiar acompanhante, considerando o
contexto hospitalar como lócus dessas relações; descrever as bases em que se sustentam tais
relações; e discutir as implicações que as relações entre esses sujeitos trazem para o cuidado de
enfermagem ao cliente hospitalizado e apresentar propostas orientadas para modificar o paradigma
do cuidado de enfermagem. O referencial teórico vinculou-se aos estudos das relações de poder no
espaço disciplinado hospitalar (FOUCAULT, 2005) e das relações de cuidado, segundo o conceito de
cuidado humano (WATSON, 1997). Para alcançar os objetivos, desenvolveu-se estudo qualitativo,
descritivo-exploratório. O cenário foi uma clínica de cirurgia especializada de um hospital geral
público situado na Grande Vitória/ES. Os sujeitos foram 14 profissionais de enfermagem, entre
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; e 15 familiares acompanhantes de clientes adultos
hospitalizados. Como instrumentos de pesquisa foram utilizadas, concomitantemente, a observação
participante e a entrevista semi-estruturada, orientada por roteiros específicos; os dados foram
organizados e tratados mediante análise de conteúdo temática. Os principais resultados evidenciaram
que as relações entre os sujeitos da investigação não se estabelecem linearmente, nem são
exercidas da mesma forma em todas as situações, eis que há vários fatores circunscritos ao contexto
hospitalar que interferem nas relações de poder, expressas através de autoritarismo, resistência,
silêncio, opressão e submissão de ambos sujeitos. Em contrapartida, identificaram-se relações de
cuidado, reveladas na capacidade de negociação, atenção, afeto, respeito mútuo, solidariedade,
entre outros atributos que qualificam as relações humanas e o cuidado de enfermagem em si. Ao
final, apresentam-se considerações, voltadas para a formulação de um projeto político-institucional,
com vistas à humanização do cuidado no espaço hospitalar, em termos gerais e no âmbito das microrelações sujeito-sujeito, criando espaços de autonomia, de decisões e ações compartilhadas, como
forma positiva de exercício de poder. Essas propostas fundamentam-se na necessidade de mudança
de paradigma de cuidado, pois, conforme o tipo de relação estabelecida, podem ocorrer transtornos
ao cliente, os quais podem comprometer sua restauração. Segundo outro paradigma de cuidado,
quando a interação está embasada no acolhimento, conforta e integração do familiar no contexto das
ações e decisões, pode-se obter reciprocidade e colaboração no cuidado, bem como, em apoio
emocional e afetivo ao cliente.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/NilceaDadaltoSquassabte.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 5391 [ Lilacs ID 481723 ]
PONTES, Mônica Barros de. (Re)visitando a inserção da enfermeira no espaço da
amamentação: o caso do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Cassiano Antônio de
Moraes (1991-1997). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2007. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
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RESUMO: Estudo histórico-social que tem com objeto os efeitos simbólicos advindos da inserção das
enfermeiras nas Ações de Aleitamento Materno do Hospital Universitário Cassiano Antônio de
Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM/UFES). O recorte temporal engloba o
período de 1991 a 1997. Objetivos: descrever a configuração do campo, em que ocorreram as ações
de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno; analisar as circunstâncias de inserção e as
estratégias de luta das enfermeiras do HUCAM nas ações de Aleitamento Materno, preconizadas
pelo Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) e discutir a eficácia simbólica
dessas estratégias de luta para o reconhecimento do capital científico das enfermeiras nas ações de
apoio ao aleitamento materno no HUCAM/UFES. Os sujeitos do estudo foram as quatorze
enfermeiras que atuavam nos Serviços de Maternidade, na Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal, nos Ambulatórios de Pediatria e no Ambulatório de Ginecologia, além de documentos
escritos constituídos de ofícios, memorandos, portarias, normas e rotinas relativas ao funcionamento
do programa; bem como documentos fotográficos, além de matérias publicadas nos jornais, à época,
relativas à criação do Banco de Leite Humano. Os achados foram iluminados pelo pensamento do
sociólogo francês Pierre Bourdieu, no que se refere aos seus conceitos de habitus, campo e capital
(cultural, social e simbólico), evidenciando que de que a inserção das enfermeiras nas ações de
aleitamento materno foi condicionada pelo seu habitus profissional ao tempo em que essa inserção
resultou na atualização dos seus diferentes tipos de capitais (cultural, simbólico e social) que foram
utilizados como uma das estratégias de luta simbólica pela ocupação de posições de poder e
prestígio no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, mediante o reconhecimento de seu
capital científico acerca das questões relativas à amamentação.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/MonicaBarrosPontes.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 5392
Dissertação
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ARIVABENE, João Carlos. Método mãe-canguru: vivências maternas e contribuições para a
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery. Convênio UFRJ/FAESA, 2007. [107] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa, tendo como objeto “as vivências das mães no Método
Mãe-Canguru” e como objetivos: descrever as vivências das mães no MMC, analisar as vivências das
mães à luz dos princípios do MMC e discutir as contribuições das mães a partir dos significados das
vivências no MMC para as ações de enfermagem. Como referencial teórico, utilizamos as
normatizações de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-peso e, também, da Maternidade
Segura do Ministério da Saúde. A pesquisa teve como cenário um hospital público estadual geral do
município de Serra-ES. Os atores da pesquisa foram 13 mães inseridas no método. Através da
análise dos resultados, apontamos as seguintes categorias: Benefícios das vivências no MMC:
sobrevivência e recuperação do bebê: a adesão materna ao método foi justificada pela recuperação
do seu bebê; a indicação do MMC pelo profissional de saúde e pelo esposo; dificuldades de adesão
ao método, com aceitação ou não plena do método. O dia-a-dia das mães modificado pelo MMC:
adaptações do dia-a-dia para atender às necessidades do bebê; ocorreu o abandono da casa, dos
filhos e do marido; houve a participação ou não da família e do pai no MMC. Valorização da
afetividade entre familiares: os laços afetivos, psicossociais e técnico-assistenciais tornam-se
qualificados para o convívio familiar e social, implicando na participação efetiva dos familiares no
MMC. Dificuldades vivenciadas pelas mães no MMC: ausência das mães e da família foram as
dificuldades sentidas na vivência do MMC. Benefícios e dificuldades das vivências relacionadas com
a equipe de enfermagem: a participação da enfermagem, segundo as mães, é fundamental para o
êxito do MMC, trazendo benefícios no convívio com a equipe; a presença do enfermeiro é
fundamental no sucesso do MMC; houve falta de acolhimento e em alguns momentos com retaliação
por alguns membros da equipe. Comentários e sugestões: compreendem uma gama de perspectivas
para a melhoria da assistência, através dos recursos materiais para o conforto das mães; cuidados
necessários de apoio, de alimentação, de informações e orientações; troca de experiências com
outras mães; continuidade do tratamento para o bebê. Ao final do estudo, percebemos que o MMC
não é desenvolvido de forma plena em seus princípios na assistência integral e humanizada, pois as
mães se sentem isoladas, sobrecarregadas, preocupadas, às vezes desamparadas pela equipe de
saúde. Sugerimos que a norma institucional e governamental seja revista, de modo a contemplar as
necessidades
da
mulher/mãe.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/JoaoCarlosArivabene.pdf ( Texto )
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Nº de Classificação: 5393 [ Lilacs ID 479573 ]
GÓMEZ TORRES, Danelia. Paradigma da gerência que exercem as enfermeiras na direção geral
da instituição hospitalar: um estudo na perspectiva latino-americana. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. [137] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luiza
RESUMO: A pesquisa permitiu determinar o paradigma da direção geral de um hospital por
Enfermeira administradora nas instituições públicas de saúde. Descreve as características funcionais
do paradigma da estrutura organizacional, e analisa as circunstâncias que levaram as enfermeiras à
tomada de poder da gerencia nessas Instituições. Apresenta a visão da atuação de Enfermeiras que
exerceram, na administração, de quatro instituições hospitalares, nos países Brasil e Chile. O estudo
contemplou fundamentalmente, na perspectiva do pensamento estratégico, conjugando-se com o
método de estudo de caso, facilitando o desenvolvimento da pesquisa de casos múltiplos, abordando
as três categorias propostas na teoria de Mario Testa: política, técnico-acadêmica e administrativa. O
tema traz importantes descobrimentos da situação de crise que gerou a perda de poder do grupo
hegemônico, dentro da área de saúde; assim como, a resposta de outros grupos com interesses
contrários; de tal maneira, compreender a força social e a relação inter-subjetiva, que emerge de uma
influência entre as pessoas que transcendem por cenários hostis. Ressalta-se a experiência das
Enfermeiras que vivenciaram o cargo de gerente, que com o apoio das autoridades, conseguiu
ultrapassar as metas planejadas, ratificando que o conhecimento das enfermeiras lhes confere poder
e atende ao paradigma do sistema de administração das instituições hospitalares. A discussão
estratégica, no interior dos fatos, estudo as dimensões, depoimentos revelam-se as diferenças na
maneira de gerenciar nas instituições hospitalares, basicamente entre médicos e Enfermeiras,
enfatizando a capacidade das Enfermeiras em gerenciar as instituições pelos resultados positivos
obtidos. Ao concluir, vislumbramos o alcance do processo da gestão da Enfermeira como uma
representação na perspectiva de intervenções da Enfermagem, que devem ser disseminadas e
incorporadas na prática, e dar visibilidade social dos atores que exercem a gerência nos hospitais.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/DaneliaGomezTorres.pdf
Nº de Classificação: 5394
SALUM, Nádia Chiodelli. A educação permanente e suas contribuições na constituição do
profissional e nas transformações cuidado de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal
de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 319 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar as contribuições que a educação permanente traz
para a transformação do profissional nas dimensões pessoal, profissional e institucional e sua
contribuição para a transformação do cuidado e da prática de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, de caráter avaliativo, em razão do caráter complexo da natureza do estudo, que teve
como foco a educação permanente realizada em um hospital escola. O referencial teórico que deu
sustentação ao estudo traz, as contribuições da educação permanente nos serviços de saúde e as
contribuições do processo avaliativo na visão que reconhece a subjetividade dos sujeitos envolvidos
no processo. Para compreender-se a complexidade vivida nessa teia de relações sociais específicas
do trabalho da enfermagem, mostram-se insuficientes os dados avaliativos na perspectiva objetiva da
avaliação. A compreensão do significado que a educação permanente assume nessas
transformações foi discutida a luz do referencial teórico da educação permanente e da avaliação
qualitativa. Como estratégia metodológica foi utilizado o estudo de caso simples com vistas a
compreender o fenômeno em profundidade. Os dados foram coletados através da triangulação de
dados em três perceptivas: a perspectiva das profissionais, a perspectiva dos/as pacientes
(entrevista) e da pesquisadora (observação sistemática). Estes últimos com a finalidade de
complementar e confrontar os dados obtidos junto as profissionais. Fizeram parte do estudo 12
profissionais de enfermagem das diversas unidades de internação e 12 pacientes que foram
atendidos por essas profissionais. A partir da análise dos dados pode-se constatar a tese de que a
educação permanente contribui para a transformação da profissional nas dimensões pessoal,
profissional e institucional com efeitos positivos para a transformação do cuidado e da prática da
enfermagem. Entre as contribuições identificadas, o potencial na construção das competências
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técnicas, relacionais/comunicacionais e éticas/políticas aponta a predominância no reconhecimento
da dimensão técnica como forma de garantir segurança e reconhecimento profissional. Entretanto as
demais dimensões estão se consolidando e trazem contribuições no relacionamento interpessoal e na
forma de organização do trabalho. No que se refere a educação permanente e a compreensão da
multidimensionalidade do sujeito profissional, identifica-se que as dimensões pessoal, profissional,
institucional contribuem para a formação do sujeito integral. A dimensão pessoal manifesta-se pelo
saber ser. Favorece o reconhecimento de possibilidades e limites individuais e estimula a busca pelo
crescimento e reconhecimento pelo grupo social e profissional. A dimensão profissional manifesta-se
pelo saber fazer que inclui a habilidade e conhecimento para realização do trabalho, favorecendo sua
inserção na instituição. Estimula a reflexão crítica sobre o trabalho e as relações nele mantidas com
outros profissionais. A dimensão institucional mostra as contribuições da implantação de políticas
internas de flexibilização e participação que favorecem a valorização e o crescimento individual e
coletivo. No que se refere as transformações do cuidado, estas se mostram no dia-a-dia como
possibilidade de uma prática mais humaniza e interdisciplinar. Nessa perspectiva os resultados
apontam que a educação permanente contribui significativamente na formação das profissionais para
o longo da vida e para a transformação da prática.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0600-T.pdf
Nº de Classificação: 5395
VIEIRA, Gilson de Bitencourt. O estresse do familiar acompanhante de idosos dependentes no
processo de hospitalização e alta. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. [113] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVAREZ, Ângela Maria
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar os fatores de estresse em familiares
acompanhantes de idosos dependentes durante o processo de hospitalização e alta e propor
intervenções segundo a teoria dos sistemas de Betty Neuman. A metodologia adotada foi a pesquisa
convergente assistencial, com uma abordagem qualitativa, que possibilitou identificar os estressores
das pessoas que acompanham seu parente idoso dependente durante a hospitalização e sugerir
ações para a qualidade do cuidado no contexto domiciliar. Desta pesquisa, participaram 11 familiares
acompanhantes e os idosos dependentes internados. Para aferir o grau de dependência dos idosos
foi utilizada a escala de Katz. Os dados foram coletados através da observação participante e um
instrumento com perguntas semifechadas, baseado nas fases do processo de enfermagem proposto
no referencial teórico. Para análise, os resultados foram organizados em 26 códigos e posteriormente
em oito categorias: condições do idoso e familiar acompanhante; medo de cuidar; relações familiares;
relação com o profissional; organização familiar para o cuidado; percepção do cuidado; ações
profissionais e alta hospitalar. A pesquisa constatou a importância do enfermeiro como intermediador
com a equipe multiprofissional no cuidado prestado aos acompanhantes de idosos dependentes que,
com ações simples durante a internação, podem amenizar os efeitos desse evento e preparar o
familiar acompanhante para reproduzir os cuidados em domicílio, com o apoio da rede básica de
saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=91581
Nº de Classificação: 5396
BASSO, Joéli Fernanda. Reflexões de um grupo de gestantes e acompanhantes sobre a
participação ativa no parto e nascimento. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 203 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
RESUMO: Trata-se de Pesquisa Convergente-Assistencial que teve como objetivos compreender as
expectativas das gestantes e seus acompanhantes sobre suas participações para que o parto e o
nascimento institucionalizados sejam humanizados e analisar a influência da prática educativa em
grupo no fortalecimento das gestantes e seus acompanhantes em direção ao parto e nascimento
humanizados, utilizando-se como suporte teórico-metodológico, a Pedagogia Libertadora de Paulo
Freire. Foi desenvolvida junto ao “Grupo de Gestantes e/ou Casais Grávidos” do Hospital
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Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Os sujeitos constituíram-se de 35 gestantes
e 16 acompanhantes, que participaram de duas edições do Grupo. A coleta de dados foi realizada
através do Arco da Problematização, de Charles Maguerez, operacionalizado em dezoito oficinas,
sendo nove em cada uma das edições do Grupo. A análise foi realizada seguindo-se quatro
processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e transferência. Desta análise emergiram 5
categorias: 1) Escolhendo o parto vaginal como primeira opção para dar à luz; 2) Selecionando o tipo
de atenção obstétrica para a condução do pré-natal e realização do parto; 3) Reconhecendo-se como
sujeitos reflexivos e críticos perante a realidade; 4) Negociando e dialogando com os profissionais de
saúde sobre as preferências relacionadas aos procedimentos obstétricos; e 5) Construindo um saber
próprio acerca do processo do parto e do nascimento. Os resultados apontaram expectativas
relacionadas ao protagonismo dos sujeitos, à necessidade de negociação de saberes com os
profissionais, ao exercício pleno do diálogo como ferramenta desta negociação, à liberdade de
escolha com relação aos profissionais e às instituições, ao exercício e fortalecimento de grupos
temáticos similares ao grupo de gestantes, à necessidade de fomentar o pensamento crítico, ao
usufruto dos direitos à cidadania e ao resgate do parto e do nascimento como eventos sociais e
fisiológicos, evidenciando a influência que as premissas do Movimento de Humanização do Parto e
Nascimento e da Pedagogia Libertadora podem exercer sobre o Grupo. Os dados da pesquisa
mostram que ao mesmo tempo em que as interações vivenciadas dentro das instituições de saúde
entre os profissionais, as gestantes e seus acompanhantes são complexas e permeadas por relações
de poder, práticas educativas libertadoras podem contribuir para o fortalecimento dos sujeitos rumo à
superação deste status quo e, portanto, à transformação de suas realidades. Esta pesquisa traz
contribuições para novas reflexões sobre a realidade da assistência ao processo do nascimento
institucionalizado e subsídios para a construção de novas estratégias de sobreposição ao modelo
hegemônico vigente, trazendo considerações válidas para a assistência, para o ensino e, em nível
macro, para a formulação de políticas públicas que atendam e se adeqüem às reais expectativas
desta população, com relação ao parto e ao nascimento humanizados.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0599-D.pdf
Nº de Classificação: 5397
BORCK, Márcia. Terceira etapa do método mãe-canguru: convergência de práticas investigativas e
de cuidado no processo de adaptação de famílias com recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo peso.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2007. [234] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Evanguelia K. A. dos
RESUMO: Trata-se de uma Pesquisa Convergente-Assistencial, de natureza qualitativa, que teve
como objetivos investigar a experiência no processo de adaptação de famílias na terceira etapa do
Método Mãe-Canguru (MMC) com recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo peso, implementar a
consulta de enfermagem com cada participante do estudo referente aos quatro modos adaptativos da
Teoria de Roy e introduzir inovações no serviço de enfermagem. Foi adotado como referencial teórico
o Modelo de Adaptação proposto por Sister Callista Roy. Desenvolvido no período de out/2006 a
fev/2007 na unidade de neonatologia da maternidade do Hospital Universitário Polydoro Ernani de
São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina - HU/UFSC. Os sujeitos foram seis mães,
familiares e seus bebês que ingressaram na terceira etapa do MMC e residentes na grande
Florianópolis. A coleta de dados foi realizada através do processo de cuidar do modelo adaptativo de
Roy, utilizando as técnicas de observação e da entrevista semi-estruturada. O processo de análise
ocorreu através da apreensão, síntese, teorização e transferência. Foram identificadas cinco
categorias convergentes do meio-tempo entre a desospitalização precoce e o primeiro retorno na
terceira etapa: 1) Valorando o aleitamento materno; 2) Percebendo necessidades de manejo com RN;
3) A felicidade e o medo ao sair do hospital; 4) Primeira noite nenhuma mãe dorme; e 5)
Reconhecendo e ativando cuidados; e cinco categorias adaptativas convergentes dos retornos na
terceira etapa: 1) Mamãe eu quero mamar; 2) Meu bebê quer isso, quer aquilo. Precisa disso; 3) Meu
bebê está crescendo; 4) Nosso bebê, nossa família: é bom estarmos juntos; e 5) Coração tranqüilo; e
cinco categorias (des)adaptativas convergentes dos retornos na terceira etapa: 1) Meu leite é pouco,
meu peito dói; 2) Para que esses exames/ por que esses acompanhamentos; 3) Eu preciso de um
especialista; 4) O que me fez descuidar do bebê: minha cabeça ou meu coração; e 5) Amar e estar
junto, ou só estar junto. Os resultados mostram a necessidade de fortalecer o papel da família na
desospitalização, a comunicação entre a equipe interdisciplinar, rever critérios de alta da terceira
etapa e garantir todas as possibilidades de atendimento continuado. O papel da enfermeira destacase pela capacidade de articular detalhes para a eficiência dos cuidados realizados pelas famílias e na
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sistematização da assistência favorecendo estímulos contextuais para adaptação positiva. Os
vínculos afetivos no domicílio tornam a desospitalização precoce menos negativa, favorece o convívio
familiar e social. O cuidado adaptativo varia de acordo com os papéis assumidos pelas mães e
familiares e pelos resultados obtidos na terceira etapa do MMC. Sentimentos ambíguos afetam o
autoconceito e o funcionamento familiar. Este estudo evidencia a terceira etapa como oportunidade
para retroalimentar o sistema cuidativo, apoiar as famílias para sobreporem seus conflitos,
preocupações, medos, inseguranças e o próprio comportamento imaturo do bebê.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0602-D.pdf
Nº de Classificação: 5398
NASCIMENTO, Ana Maria Carvalho. O cuidado na percepção de profissionais e idosos
residentes em uma instituição de longa permanência. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvia Maria A. dos
RESUMO: Esta pesquisa, de cunho qualitativo, do tipo Convergente-Assistencial, teve como objetivo
geral investigar como profissionais e idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência
(ILPI) percebem o cuidado prestado, fundamentada na teoria humanística de Paterson e Zderad.
Essa foi desenvolvida numa ILPI no município de Blumenau. Fizeram parte desse estudo 32 sujeitos,
20 profissionais da equipe multiprofissional e 12 idosos, de ambos os sexos, na faixa etária entre 20 e
99 anos. Os dados foram coletados através das técnicas de oficina e entrevista semi-estruturada. As
informações colhidas foram registradas através de gravação em mp3 e, posteriormente, transcrita. A
análise dos textos gerados pela transcrição das falas dos sujeitos nas oficinas e entrevistas seguiu os
moldes da análise de conteúdo. Após a leitura e releitura das transcrições, codificação e
categorização dos dados, os mesmos foram agrupados nos seguintes eixos temáticos: o significado
da família no processo de viver e envelhecer; as relações interpessoais na construção do processo
de cuidar; o cuidado humanizado compreende aspectos ambientais, ações integradas e gestão
participativa. Ao analisarmos os dados verificou-se que o apoio da família e da equipe
mutiprofissional pode ajudar para um envelhecer saudável na instituição. Idosos e profissionais em
seus discursos ainda destacaram que para um cuidado humanizado são importantes as relações, o
diálogo, o respeito, o levar-se em conta a individualidade do outro e o compromisso de cada um para
a construção de um espaço de convívio saudável. Outro aspecto que foi bastante evidenciado foi o
ambiente físico e a necessidade de ações integradas e participativas para viver numa residência
coletiva. Parece que as atitudes humanísticas afloram intuitivamente em cada um dos sujeitos, a
partir de suas vivências em família e suas experiências profissionais, porém não são muito evidentes
no trabalho interdisciplinar e na busca da qualidade de vida do idoso em seu contexto biopsicosocial.
Os discursos mostraram uma prática fragmentada, com uma justaposição de tarefas, não havendo
momentos para trocas de experiências, de saberes e de questionamentos. No entanto, os sujeitos
perceberam que olhar o sujeito além de suas dificuldades físicas e emocionais agrega em si
conhecimentos acerca do outro e do contexto vivido. Desta maneira, conduz a uma prática voltada a
essência da vida e do cuidado do ser humano. Em síntese, pode-se dizer que investigar o cuidado a
partir da percepção de quem cuida e de quem recebe esse cuidado amplia a compreensão acerca do
mesmo, além de evidenciar que o cuidado humanizado se constrói a cada dia e através da parceria
entre profissionais e idosos.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0598-D.pdf
Nº de Classificação: 5399
MEIRA, Maíra Melissa. Diretrizes para a educação permanente no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNTZ, Kenya Schmidt
RESUMO: Este estudo teve como objetivo construir diretrizes para um programa de Educação
Permanente (EP) no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Florianópolis, partindo das
necessidades apresentadas pela equipe de suporte avançado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
do tipo convergente assistencial, desenvolvida com 23 profissionais (médicos, enfermeiros e
socorristas) das Unidades de Suporte Avançado (USA) do SAMU. Como estratégia para a coleta de
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dados, escolheu-se trabalhar com grupo focal. As discussões bem como a interpretação e análise dos
dados foram à luz do referencial de EP do Ministério da Saúde, dos conceitos inter-relacionados e em
sintonia com os fundamentos da educação libertadora de Freire. A análise deu-se durante a coleta de
dados, seguindo os quatro processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e recontextualização,
propostos por Trentini e Paim (2004). Foram identificadas três categorias: “educação no trabalho
como estratégia para EP”, “processo de trabalho como EP” e “diretrizes para EP no SAMU”. Na
primeira categoria foram estabelecidas três subcategorias: “treinamento formal”, “treinamento
informal”e “treinamento frente às peculiaridades do serviço e o perfil profissional”. Na segunda
categoria destacaram-se “trabalho em equipe”, “direitos e deveres do trabalhador” e “educação para a
saúde” como subcategorias. As diretrizes para a EP no SAMU apontam para novos mecanismos de
planejamento e gestão para que os serviços possam ser espaços de aprendizagem; para a
formulação de novos pactos de trabalho, capazes de absorver as demandas de cuidado às pessoas e
populações, o ensino e a produção do conhecimento nos espaços locais e no conjunto da rede de
atenção à saúde. Concluímos que os projetos de educação devem estar em consonância com os
interesses de todos os envolvidos, ou seja, devem atender aos anseios e necessidades daqueles que
vão participar diretamente dos objetivos da instituição. Dessa maneira, há necessidade de um
Programa de EP que estimule a capacitação e aprimoramento das equipes em urgências e
emergências, que deve estar baseado não só no conhecimento científico e nas habilidades dos
profissionais para a promoção de um cuidado de saúde eficaz, mas também para o conhecimento do
SUS, nas suas dimensões política, ética e social. Além disso, ressaltamos que a construção de um
Programa de Educação Permanente, que ressalte o processo de trabalho, exige um esforço coletivo,
tanto por parte dos trabalhadores quanto pela Instituição.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0601-D.pdf
Nº de Classificação: 5400
OLIVEIRA, Célida Juliana de. Idosos em tratamento farmacológico anti-hipertensivo: parâmetros
para o cuidado clínico de enfermagem. Fortaleza. Universidade Estadual do Ceará. Centro de
Ciências da Saúde, 2007. [128] f.
Dissertação (Mestrado em Cuidados Clínicos em Saúde)
Orientador(es): MOREIRA, Thereza Maria Magalhães
RESUMO: Os idosos constituem uma clientela que requer constante atenção da enfermagem por ser
uma parcela populacional em crescimento demográfico intenso e suas características de saúde
peculiares. O objetivo foi avaliar idosos em tratamento anti-hipertensivo com vistas a posteriormente
subsidiar o cuidado de Enfermagem a esse grupo. O estudo foi do tipo descritivo, transversal, com
natureza quantitativa, realizado junto a um grupo de idosos vinculado à Secretaria de Assistência
Social e à Secretaria de Saúde do município de Fortaleza/Ceará. A amostra foi constituída por 54
idosos, de ambos o sexos, que estavam em tratamento farmacológico para hipertensão arterial. A
coleta de dados se deu entre agosto e setembro de 2007 onde foi instituído um formulário de
identificação geral do idoso e de seu tratamento, além de aplicada uma escala para avaliação da
adesão terapêutica e calculado o risco coronariano. Foram realizadas análises descritivas e
estatísticas dos dados obtidos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, sob o protocolo No 07290341-4. As características sóciodemográficas prevalentes foram: sexo feminino (74,1%); faixa etária entre 70 e 79 anos (48,1%);
casados (50%); escolaridade inferior a oito anos de estudos (46,3%); renda mensal de um salário
mínimo (51,9%). Quanto às características clínicas teve-se: idosos com sobrepeso (44,4%);
circunferência abdominal aumentada (74,1%); presença de valores não controlados da pressão
arterial entre 22 e 25%; tratamento farmacológico monoterápico em 50% dos idosos, com uso
principal de hidroclorotiazida e captopril; presença de reações adversas aos anti-hipertensivos em
64,8% dos idosos (principalmente poliúria, tosse seca e boca seca). O risco coronariano prevalente
foi o moderado (55%) e o grau de não-adesão terapêutica verificado foi a “não-adesão leve” (59%).
Houve associação estatística entre o sexo masculino e maior risco coronariano (p=0,008), não
realização de atividades físicas com menor adesão (p=0,000), não-adesão moderada com maior risco
coronariano (p=0,023), valores elevados da PA sistólica com maior risco coronariano (p1 = 0,020; p2
= 0,028; p3 = 0,019) e menor adesão (p1 = 0,000; p2 = 0,008; p3 = 0,000), e os valores elevados da
pressão diastólica com menor adesão terapêutica (p1 = 0,007; p3 = 0,046). Conclui-se que, apesar
dos idosos mostrarem-se com estado de saúde cardiovascular regular, muito pode ser feito pela
enfermagem para ampliar seu cuidado. O enfermeiro deve elaborar estratégias para incentivar o
idoso a se sentir co-responsável por seu tratamento, mantendo hábitos de vida saudáveis, além de
auxiliá-lo a melhorar alguns aspectos de saúde deficitários, visando minorar complicações
decorrentes de reações adversas medicamentosas e, com isso, melhorar sua adesão à terapêutica
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instituída, intervindo nos fatores de risco modificáveis de desenvolvimento de doenças cárdiocerebrovasculares, reduzindo a morbi-mortalidade dos idosos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5401
LALUNA, Maria Cristina Martinez Capel. Os sentidos da avaliação na formação de enfermeiros
orientada por competência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 226 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: O propósito deste trabalho é analisar os sentidos atribuídos à avaliação no cotidiano da
formação orientada por competência, trazendo a expectativa de que os projetos pedagógicos sejam
capazes de transformar as práticas profissionais, visando à superação dos problemas de saúde e a
melhoria do cuidado à saúde das pessoas e comunidades, contribuindo para a consolidação do SUS.
O Curso de Enfermagem da Famema implantou em 1998 o currículo integrado orientado por
competência. Observamos, no decorrer de seu desenvolvimento, que a prática avaliativa aponta para
um distanciamento entre a avaliação proposta e a realizada no cotidiano da formação. Este estudo
torna-se relevante por possibilitar o reconhecimento de aspectos que potencializam o processo de
mudança da prática avaliativa. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando-se a
perspectiva construcionista para análise das práticas discursivas e produção de sentidos (SPINK,
2004). A coleta de dados foi realizada por meio de grupo focal, de sete professores que atuam no
Curso de Enfermagem da Famema, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido,
sendo caracterizado em sua composição e dinâmica. Adotamos o procedimento dos mapas
dialógicos para dar visibilidade aos dados. A análise se fez a partir dos repertórios lingüísticos, os
quais favorecem a conexão entre o uso dado pelos sujeitos da pesquisa e do aporte teórico que
entramos em contato durante a investigação, juntamente com a interpretação da pesquisadora.
Delineamos quatro temas para análise: Prática avaliativa: padrão de referência, objeto, instrumento e
atividades intervenientes na expressão do resultado insatisfatório; Finalidades, usos e função da
avaliação: reconhecendo as limitações e buscando compromisso com a aprendizagem;
Fragmentação das unidades educacionais e sua expressão do resultado da avaliação; Educação
Permanente e Grupo de Avaliação: espaços possíveis de reflexão da prática avaliativa. A análise dos
repertórios lingüísticos apontou para o sentido da prática avaliativa vinculada à avaliação tradicional e
à noção construtivista francesa de competência. A internalização cultural da avaliação tradicional,
presente nos professores e estudantes, constitui um dos aspectos relevantes que favorecem as
dificuldades e resistências à mudança da prática. Entretanto, mesmo que em menor recorrência, há
tentativas de renovação de produção de sentidos para a superação da prática voltada à inclusão e
comprometida com a aprendizagem de todos e, portanto, baseada na avaliação democrática e na
noção dialógica de competência, tendo em vista a formação de enfermeiros voltada ao cuidado
integral em saúde. A continuidade do processo de mudança da prática avaliativa requer, além da
compreensão de que a realidade é complexa, multirreferencial e incerta e da ousadia na coconstrução em processo, que a instituição formadora se proponha à modificação de seu papel
reprodutor do sistema social para o papel de uma instituição reflexiva, integrada aos serviços de
atenção à saúde e consciente de seu compromisso político com a transformação da realidade de
saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14112007-133325/
Nº de Classificação: 5402
PAIVA, Simone de Sousa. Análise da comunicação não-verbal mãe-filho na vigência do HIV
materno em ambiente experimental. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2007. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: Como toda crise de desenvolvimento, a gravidez desequilibra o ciclo de vida do indivíduo.
Para a mulher portadora de HIV/aids, a este desequilíbrio da geração de um filho acrescentam-se as
especificidades da soropositividade. Dessa forma, vários podem ser os fatores que influenciam a
relação entre mãe HIV positiva e seu filho. Por ser a comunicação não-verbal o tipo de linguagem
predominante na relação entre mãe e filho, a presente pesquisa objetivou analisar a comunicação
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não-verbal mãe-filho na vigência do HIV materno em ambiente experimental. Estudo descritivoexplorátorio desenvolvido com cinco binômios cuja mãe era sabidamente HIV positivo, em ambiente
simulado no Laboratório de Comunicação em Saúde, localizado no Departamento de Enfermagem,
no segundo semestre de 2007. Utilizou-se a filmagem como recurso de coleta de dados. Cada mãe
foi filmada uma única vez, no desenvolvimento dos cinco principais cuidados maternos: troca de
roupa, banho, alimentar, ninar e brincar. A cada trinta segundos, os vídeos foram analisados por dois
juízes, os quais preenchiam roteiro de observação baseado em aspectos referentes à comunicação
não-verbal e à teoria do Apego. Os dados foram analisados mediante utilização de testes estatísticos
apropriados e as análises foram confrontadas com a história de vida do binômio. Foram observados
alguns fatores ligados à soropositividade que influenciaram a comunicação não-verbal entre mãe e
filho, a saber: o diagnóstico recente de soropositividade, a discriminação sofrida por portar o HIV, o
medo de repreensão no cuidado ao filho e o desejo de cuidar do seu bebê cujo diagnóstico ainda é
incerto, valendo-se de outros estímulos não-verbais para suprir a falta do contato da criança ao seio.
Como se percebe, a filmagem em ambiente simulado provavelmente influenciou o comportamento
materno no cuidado ao filho. Quanto à comunicação não-verbal durante os cuidados maternos foi
verificado que o brincar é a atividade de maior interação entre mãe e filho. Nesta atividade predomina
a variedade de signos comunicativos, principalmente iniciados pela mãe, como forma de estimular o
filho pequeno no desenvolvimento de habilidade e de avaliá-lo com vistas a detectar precocemente
qualquer anormalidade que poderia sugerir soropositividade ao HIV.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1160
Nº de Classificação: 5403
EDUARDO, Kylvia Gardênia Torres. Avaliação das ações de promoção da saúde no controle do
câncer de colo uterino. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2007. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: O câncer de colo uterino (CCU), segunda causa de morte por neoplasias em mulheres,
caracteriza-se por possuir fatores de risco relacionados a hábitos e estilos de vida que poderiam ser
minimizados e/ou eliminados através de ações de promoção da saúde. Para tanto, realizou-se o
presente estudo com os objetivos de avaliar as ações de promoção da saúde desenvolvidas por
enfermeiras do Programa de Saúde da Família (PSF) no controle do CCU, identificar fatores de risco
para CCU e verificar associação entre a promoção de informações sobre os fatores de risco e o
conhecimento das usuárias sobre esses fatores. Tratou-se de estudo avaliativo realizado no
município de São Gonçalo do Amarante - CE, com 11 enfermeiras e 390 usuárias que compareceram
a unidade de saúde para realização do exame de Papanicolaou no período de maio a agosto de
2007. Os dados foram coletados por meio de entrevista, observação indireta da coleta citológica e
registros fotográficos e documentais das ações de promoção da saúde. Foram utilizados três
instrumentos: um questionário voltado ao levantamento do perfil profissional das enfermeiras; e dois
formulários, um abordando as cinco estratégias de promoção da saúde e outro voltado à
vulnerabilidade das clientes. Os dois primeiros foram aplicados às enfermeiras e o último às usuárias.
O formulário aplicado às enfermeiras teve como base o instrumento de Avaliação para a Melhoria da
Qualidade da Estratégia de Saúde da Família (AMQ) adotada pelo Ministério da Saúde. Os dados
estatísticos foram analisados através do sistema SPSS 13.0 e discutidos segundo a literatura
pertinente. Verificou-se a realização de ações de promoção da saúde principalmente relacionadas às
estratégias de promoção de ambientes favoráveis à saúde, desenvolvimento de habilidades pessoais
e políticas públicas saudáveis, em detrimento das estratégias de participação comunitária e
reorientação dos serviços de saúde. Observou-se a participação multiprofissional nas ações
promotoras de saúde e a diversidade de técnicas e recursos utilizados nas atividades educativas. Os
fatores de riscos para CCU mais presentes na população feminina estavam relacionados às
condições socioculturais, econômicas e à saúde sexual e reprodutiva. A maioria das usuárias
(61,28%) referiu conhecer, no mínimo, um fator de risco para CCU. Os fatores de risco mais
conhecidos foram: pluralidade de parceiros, higiene íntima inadequada, desuso de condom e
infecções genitais de repetição. A enfermeira foi reconhecida como a principal fonte de informação,
pelas clientes. As mudanças, mais citadas, ocasionadas pelo conhecimento dos fatores de risco
foram: realização periódica do exame de Papanicolaou, monogamia e uso de condom. Verificou-se
associação estatisticamente relevante entre as ações educativas desenvolvidas pelas enfermeiras no
controle do CCU e o conhecimento das usuárias sobre os fatores de risco. Portanto, o estudo
demonstrou a atuação das enfermeiras como as principais agentes promotoras de saúde. Contudo,
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ainda existe a necessidade de envolver a comunidade e os demais setores da sociedade na
discussão e enfrentamento dos problemas de saúde, o que justificaria estudos nessa área.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1088
Nº de Classificação: 5404
COSTA, Maria Suêuda. Idosos em hemodiálise: processos adaptativos em face das repercussões
do tratamento. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2007. 192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: O aumento da ocorrência de portadores de doenças renais crônicas e a conseqüente
demanda para as terapias renais substitutivas, principalmente no grupo populacional de idosos,
requer a intervenção de profissionais de saúde, quer no campo assistencial ou da investigação
científica, como forma de contribuir para a manutenção da vida. O presente estudo objetivou avaliar
os processos adaptativos elaborados pelos idosos em face das repercussões do tratamento por
hemodiálise, bem como, analisar o comportamento de inserção desses idosos no processo, os
eventos significativos para a adaptação e compreender os processos adaptativos elaborados pelos
idosos. O método utilizado foi o clínico-qualitativo, que teve como instrumentos para a coleta de
dados a entrevista semi-estruturada para história oral temática, a observação participante/registros de
campo e de prontuários. O cenário do estudo foi composto por duas clínicas de hemodiálise de
Fortaleza. A população foi constituída por 80 idosos e a amostra por 40. A organização dos dados
quantitativos foi procedida pelo Programa Statiscal Package for Science, versão 13.0, e a dos dados
qualitativos pelas Linhas Narrativas, de Spink, enquanto a análise dos dados foi realizada à luz do
modelo teórico, Trajetória da Doença Crônica, que se fundamenta em três processos: ruptura
biográfica, impacto do tratamento, adaptação e manejo da doença. Foram observados os
procedimentos éticos exigidos para a realização da pesquisa. Os resultados mostraram que, entre os
idosos há prevalência do sexo masculino e baixa escolaridade. Mais da metade do grupo possui
renda familiar de um salário mínimo; a maioria tem sentimento de religiosidade, mantém um vínculo
afetivo matrimonial e reconhece a dependência à máquina de hemodiálise e aos profissionais de
saúde como fatores preponderantes e essenciais à sua sobrevivência. Foram também confirmadas
as três dimensões do modelo teórico como caracterização das fases vivenciadas pelos idosos quanto
à doença renal crônica, no entanto, é possível concluir que há pouca utilização de estratégias de
coping porque não denotam recursos internos saudáveis para encontrar novos objetivos de vida. Sem
esses recursos, tentam uma adaptação, mas a maioria não consegue, denotando apenas tolerância e
resignação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1159
Nº de Classificação: 5405
NÓBREGA, Rafaela Gerbasi. As ações de controle da tuberculose desenvolvidas pelas equipes
de saúde indígena da Paraíba: análise da dimensão de coordenação. João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [145] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana de Almeida
RESUMO: O processo de mudança do modelo de atenção à saúde, priorizando o nível de atenção
básica, propôs a reorganização das ações de controle da Tuberculose (TB) nos níveis locais,
descentralizando-se gradualmente a responsabilidade pelo gerenciamento das ações de saúde. Esse
processo requer controle e ordenação do fluxo de trabalho, requisitos fundamentais da coordenação
como instrumento gerencial de integração entre os serviços de saúde. Considerando que os índios
constituem populações especiais para a implementação das políticas de controle da TB, cuja eficácia
vai depender das relações que estabelecem pessoas, tecnologia, recursos e coordenação, para
realizar a tarefa organizacional de controle da TB na esfera local, optou-se por analisar a dinâmica da
coordenação que organiza e orienta as ações de controle da tuberculose nas equipes de saúde
indígena Potiguara. Esta pesquisa caracterizase por ser de natureza qualitativa, tendo como cenário
o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Potiguara – PB. A amostra constituiu-se de vinte e três
profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas
de saúde. O material empírico foi obtido por meio de três grupos focais e analisado pela abordagem
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crítica da técnica de Análise de Discurso. A categoria evidenciada por essa técnica foi a dialogicidade
entre a dimensão da coordenação e o controle da tuberculose em equipes de saúde indígena,
destacando o papel da coordenação nas ações de controle da TB apoiada em uma organização
insuficiente de prover maior articulação entre os serviços e estabelecer a continuidade da atenção
iniciada. Os serviços operam dentro de uma lógica fragmentada, centrada na prática médica
especializada, capacitação insuficiente de recursos humanos para atender a especificidade cultural
dessa população, desafios que exigem habilidade gerencial da coordenação para a sustentabilidade
das ações de controle da TB. Nessa perspectiva, constatamos que a prática das equipes de saúde
indígena, no controle da tuberculose, está norteada por contradições, evidenciando, portanto, um
descompasso entre a dimensão política operacional do SUS e a responsabilidade gerencial da
coordenação na perspectiva da Atenção Primária à Saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5406
SARAIVA, Alynne Mendonça. Práticas terapêuticas na rede informal com ênfase na saúde
mental: histórias de cuidadoras. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: O uso de práticas terapêuticas não alopáticas, em saúde mental, cresce a cada dia como
uma forma diferenciada de prestar cuidado às pessoas que sofrem de algum transtorno psíquico,
uma vez que os serviços de saúde da rede oficial ainda não são suficientes para garantir atendimento
à demanda de pessoas com necessidade de saúde mental e também porque neles ainda predomina
o paradigma biomédico cujo recurso terapêutico utilizado com maior freqüência, vem sendo a terapia
medicamentosa. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, através do qual objetivou-se
conhecer as histórias de cuidadoras da rede informal de saúde que usam práticas não alopáticas no
cuidado com a saúde mental das pessoas. A metodologia utilizada foi a história oral, com base em
Meihy. O estudo foi realizado no Centro Holístico de Cuidado da Mulher – AFYA, no município de
João Pessoa – Paraíba, com nove mulheres que atuam como cuidadoras. O material empírico foi
produzido através de entrevistas. Na análise, foram extraídos das narrativas, dois eixos temáticos: 1)
Em busca de cuidado: a cuidadora que se cuida resgatando a auto-estima; 2) A falência do modelo
biomédico e a busca por práticas acolhedoras. Dentre os principais resultados evidenciados
observou-se que algumas dessas mulheres tiveram uma maior aproximação com essas práticas
devido a algum sofrimento pelo qual estavam vivenciando, outras se tornaram cuidadoras pela
necessidade de aprendizado, socialização e de ter um ofício, um serviço fora do lar. De acordo com
as cuidadoras a maioria das pessoas, busca as práticas terapêuticas, não alopáticas, por não
encontrarem respostas satisfatórias no sistema de saúde formal, que ainda é fragmentado e centrado
na doença e medicalização. As cuidadoras, além de perceberem mudanças no estado de saúde das
pessoas que utilizaram os recursos não alopáticos, relatam que as mesmas passam por um processo
de reconstrução de suas identidades, através do resgate da auto-estima. É necessário considerar que
as práticas não alopáticas não seriam uma alternativa ao modelo biomédico, pois têm seus próprios
métodos de diagnósticos e tratamentos, podendo ser inseridas dentro de um eixo mais amplo de
complementaridade. Porém, pode-se perceber que esses recursos terapêuticos trazem sentimentos e
emoções positivas, importantes para o cuidado com a saúde mental, tanto de quem recebe como de
quem pratica.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2007/dissertacaoalynnemendonca.pdf
Nº de Classificação: 5407
MADEIRA, Lucivaldo dos Santos. Processo de enfermagem em UTI: implantando etapas para
integralizar o sistema de assistência. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. [127] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: O presente trabalho tem como proposta integralizar o Processo de Enfermagem (PE) na
Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Militar, inserindo às etapas já existentes, o Histórico e o
Diagnóstico de enfermagem, a fim de melhor favorecer uma assistência ordenada, inter-relacionada e
integrada. O estudo foi desenvolvido no Hospital Geral de Fortaleza (Militar), Organização Militar de
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Saúde do Exército Brasileiro, situada no município de Fortaleza, Estado do Ceará. A pesquisa
baseou-se no referencial teórico de Wanda de Aguiar Horta e na classificação diagnóstica da
NANDA. Fez parte dos objetivos a adaptação de um modelo científico do Histórico e do Diagnóstico
de enfermagem; a aplicação de um Projeto de Treinamento para os profissionais envolvidos e a
experimentação do Processo de Enfermagem integralizado na UTI. A amostra constituiu-se de 6
enfermeiros, 1 acadêmico de enfermagem e 15 auxiliares de enfermagem, atuantes na UTI do
referido hospital. Os dados foram coletados por meio da observação livre, com anotações em um
diário de campo, processadas de acordo com as fases de integralização dos instrumentos do
P.E..prevista para o período de agosto a dezembro de 2002. Utilizou-se para o estudo uma
abordagem metodológica qualitativa com enfoque na pesquisa ação. Os resultados foram trabalhados
segundo o método de Análise de Conteúdo e organizados em três categorias temáticas a saber: A
Integralização e Implementação do P.E. na UTI; O Treinamento para a implantação do Processo de
Enfermagem e Vantagem de selecionar uma teoria apropriada para subsidiar a experiência. Com
exceção da última categoria temática, as duas iniciais estão inseridas em subcategorias temáticas.
Ficou evidenciado que a seleção pelo referencial teórico, deve estar de acordo com o conhecimento
dos profissionais na realidade encontrada; registraram-se benefícios e vantagens na utilização do
P.E. integralizado, como às peculiaridades da UTI, tanto em função da gravidade do paciente, quanto
do ambiente organizacional; o treinamento com o pessoal envolvido deve ser de preferência contínuo
e em serviço; os aspectos motivacionais, tipo motivação e satisfação do grupo devem estar sendo
continuamente trabalhados; o planejamento da implementação do P.E. deve envolver todos os
integrantes da UTI e contar com o apoio da Instituição, na pessoa do chefe imediato, é um fator
propulsor. Portanto, conclui-se com o trabalho, que o P.E integralizado favoreceu a autonomia
profissional, proporcionando um cuidado qualificado com maior satisfação para o cliente e para a
Instituição.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1212
Nº de Classificação: 5408
SOUZA, Karla Romana Ferreira de. Experiência das doulas no cuidado à mulher em uma
maternidade pública do Recife - Pernambuco. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2007. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
RESUMO: A institucionalização do processo de parto e nascimento vem provocando, ao longo do
tempo, mudanças significativas no modelo de assistência à saúde. A substituição da casa pelo
hospital e da parteira pelo médico transformaram uma área de domínio feminino de atenção em
campo de universo masculino. A incorporação de tecnologias serviu para consolidar a transformação
do parto e do nascimento em “atos médicos” e não em um momento da mulher, do recém-nascido e
da família. A introdução das doulas, nesse processo, pode ser considerada como uma proposta de
resgatar práticas antigas no cuidado. Doulas são mulheres voluntárias da própria comunidade
próxima à maternidade, treinadas e dispostas a ajudar as parturientes. O Ministério da Saúde criou o
Programa de Doulas Comunitárias Voluntárias, como mais uma estratégia para viabilizar a melhoria
da assistência à mulher, durante o processo de parto e nascimento. Diante dessas considerações,
houve a necessidade de investigar essa nova figura e sua participação no momento do parto, por
meio de um estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo revelar os motivos que levaram as
mulheres a se tornarem doulas, conhecer suas atividades desenvolvidas no contexto do cuidado à
saúde da mulher, em ambiente hospitalar, e identificar os desafios que encontram na sala de préparto. A pesquisa foi realizada em uma maternidade pública municipal na Cidade do RecifePernambuco, onde o Programa encontra-se institucionalizado há 4 anos. O material é empírico,
produzido por meio das entrevistas, utilizando-se a História Oral temática como referencial
metodológico. Os resultados dos depoimentos foram discutidos e apresentados na forma de
narrativa. Desse processo, emergiram três eixos temáticos que traz o cuidado prestado pelas doulas,
centrado no acolhimento e vínculo, um caminho para a humanização e a necessidade de
reconhecimento e a aceitação desse trabalho. A pesquisa revelou que as doulas oferecem um
cuidado que envolve uma escuta ativa, alicerçada em atitudes de respeito, acolhimento,
conhecimento técnico e amor. O desejo de ajudar e a preocupação com o bem estar do outro foram
os principais motivos que levaram essas mulheres a se tornarem doulas. As doulas, colaboradoras
deste estudo, relatam dificuldades no cenário das relações (doula/profissionais de saúde), no qual diz
respeito à compreensão de suas atribuições e por fim não se percebem em movimento de inclusão
como parceira do cuidado à mulher. Entretanto, para que suas atividades sejam plenamente
exercidas, se faz necessário promover espaços de diálogos, na instituição, com os profissionais de
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saúde esclarecendo a importância das doulas na perspectiva de estabelecer parcerias no cuidado à
parturiente.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 5409
ARARUNA, Raimunda da Costa. Mundo imaginal e a potência de ser família saudável frente à
violência no quotidiano. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2007. [242] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivos: compreender como se manifesta o quotidiano e o
mundo imaginal de famílias de crianças e adolescentes que vivenciam violência intrafamiliar;
compreender o mundo imaginal de ser família saudável, bem como a possibilidade de construir este
ser saudável no quotidiano das famílias de crianças e adolescentes que vivenciam violência
intrafamiliar. Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, apoiado no referencial teóricoepistemo-metodológico de Michel Maffesoli, da Sociologia Compreensiva e do Quotidiano, adotandose seus “pressupostos teóricos e da sensibilidade”, quando defende a razão sensível. Utilizaram-se
as estratégias da pesquisa de campo trazidas por Leonard Schatzman e Anselm Strauss como: entrar
no campo, observar; ouvir; registrar; analisar, a partir de oficinas. O caminho metodológico permitiu a
interação com dez famílias de crianças e adolescentes que vivenciam violência intrafamiliar,
matriculadas no ensino fundamental de uma Escola Pública, no município de Rio Branco-AC. A
imersão no mundo dessas famílias possibilitou chegar a duas grandes conjunções: Aproximando-se
do quotidiano das famílias e encontrando a violência em seu real mundo imaginal; e buscando
construir o ser saudável no quotidiano junto às famílias. A pesquisa indica que, no quotidiano, as
famílias constroem uma imagem de ser saudável e de família saudável a partir de seu processo de
viver, compartilham suas experiências, com suas interações, imagens, imaginário, símbolos, e
significados para cada um. Por outro lado, elas vivenciam no seu processo de viver um quotidiano
pleno de violência social e intrafamiliar, mas percebem sua possibilidade de serem famílias
saudáveis. As oficinas utilizadas para interação e coleta de dados desta pesquisa, levou-nos a
compreender não somente a complexidade do processo de viver no quotidiano de algumas famílias
de crianças e adolescentes que vivenciam violência intrafamiliar, mas a mudança nas interações de
algumas famílias frente ao fenômeno da violência intrafamiliar. A enfermagem, ao mergulhar no
mundo imaginal das famílias, pode desencadear um processo reflexivo nas famílias para que as
mesmas possam pensar e repensar sobre o seu modo de viver e, desta maneira, construir e reconstruir caminhos visando melhorar a interação familial. Deste modo, é que reafirmamos a tese de
que a compreensão do mundo imaginal das famílias de crianças e adolescentes que vivenciam
violência se constitui numa possibilidade de promover o ser saudável destas famílias em seu
quotidiano.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0604-T.pdf
Nº de Classificação: 5410
OLIVEIRA, Adriane Maria Netto de. Um estudo transgeracional sobre a construção das relações
em famílias com crianças que apresentam comportamento agressivo no quotidiano.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2007. [265] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: A partir da convicção de que a família é um grupo social importante, capaz de estabelecer
vínculos afetivos profundos entre seus membros, com um papel fundamental no processo de viver
humano saudável, realizou-se este estudo com o objetivo de: compreender como se constroem os
vínculos afetivos, no quotidiano, em famílias com crianças que apresentam comportamento
agressivo, ao longo das gerações. Essa compreensão deu subsídios para a seguinte tese: as famílias
que têm crianças com comportamento agressivo apresentam dificuldades em estabelecer interações
quotidianas que promovam vínculos afetivos, ao longo das gerações. O estudo foi realizado através
da inserção da pesquisadora no contexto em que as famílias viviam, possibilitando maior
aproximação com seu quotidiano e o estabelecimento de uma relação de confiança. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, baseada no método da história de vida, apoiado em Poirier. Os instrumentos
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utilizados para realizar a coleta dos dados foram: a entrevista semi-estruturada e a construção do
genograma familiar. Os dados foram coletados em duas instituições de um município do Rio Grande
do Sul, no Ambulatório de Enfermagem em Saúde Mental (AESM) de um Hospital Universitário e no
Núcleo Municipal Comunitário (NMC), instituição que pertence à Secretaria Municipal da Cidadania e
Assistência Social. Este estudo enfoca três famílias, incluindo três gerações. A primeira geração é
constituída pelas avós; a segunda pelos pais e a terceira pelos filhos. A análise dos dados atingiu o
objetivo proposto, sustentando a tese deste estudo. Os resultados revelaram relacionamentos
predominantemente conflituosos entre os casais no seu quotidiano, ao longo das gerações, os quais
se constituem em um dos fatores que, provavelmente, dificultam o fortalecimento dos processos
proximais entre pais e filhos. Os vínculos afetivos no subsistema parental entre a primeira, a segunda
e a terceira geração foram se modificando ao longo do tempo, envolvendo maior contato físico, o qual
inclui a expressão dos afetos através do beijo, abraço, brincar, entre outros, além de uma educação
menos repressora e autoritária. As famílias conseguem estabelecer vínculos afetivos entre seus
membros ao longo das gerações, entretanto, à medida que as crianças evoluem para outras fases do
seu processo de viver humano, principalmente, na transição para a segunda infância, préadolescência e adolescência, se acentuam as dificuldades dos pais para exercerem seu papel, com
maior ênfase no processo educativo e na sustentação de uma comunicação verbal e não-verbal
positiva. Os 9 padrões repetitivos no modo de educar, encontrados nas famílias deste estudo, ao
longo das gerações, entre outros problemas advindos da convivência quotidiana na sociedade
contemporânea, mostram-se inadequados e ineficazes para a manutenção e o fortalecimento dos
processos proximais entre a segunda e a terceira geração. Essa dificuldade associada às
características biológicas, ao temperamento das pessoas em desenvolvimento da terceira geração,
em interação com diferentes contextos, repercute diretamente nos problemas de conduta manifestos
através das interações sociais, sendo bastante significativo o comportamento agressivo das crianças
e/ou adolescentes, os quais, na maioria das vezes, produzem desadaptação social e interferem no
percurso de um desenvolvimento saudável. Considera-se que a atuação do profissional da saúde,
atrelada a diferentes contextos, incluindo a rede de suporte social, se constitui em um aspecto
relevante para mudar o percurso de vida das crianças com comportamento agressivo, possibilitando
que ela e suas figuras de apego fortaleçam seus vínculos afetivos e consigam encontrar estratégias
para resolver os conflitos, de maneira adequada. Um importante elemento para contruir/re-construir,
junto com as famílias, relacionamentos predominantemente harmônicos, é o modo como os
profissionais interagem com esse grupo social. É preciso deixar de lado o estigma “família
desestruturada” na prática profissional, valorizando as potencialidades das famílias, para produzir a
saúde de seus membros, bem como, ajudá-las nas dificuldades que vivenciam diante dos diferentes
momentos de transição nas etapas do seu processo de viver, procurando (re)encontrar uma maneira
que promova a saúde familial em seu quotidiano.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0605-T.pdf
Nº de Classificação: 5411
EUSTÁQUIO, Rízia Maria dos Santos. Menopausa e envelhecimento em mulheres da zona rural
baiana. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. [111] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: As expectativas das mulheres da zona rural frente aos processos de menopausa e
envelhecimento expressam signos e símbolos próprios, construídos a partir de um processo de
sociabilização e educação de um tempo e espaço geográfico específicos. O Censo 2000 apontou
para o Brasil uma população de aproximadamente 170 milhões de habitantes e uma taxa de
crescimento de 1,63% a.a que é a mais baixa já observada nos anos 90. A queda da fecundidade,
associada à redução da mortalidade infantil e melhoria de condições de vida vem modificando
rapidamente a distribuição etária da população, principalmente em relação aos pesos relativos da
população jovem e idosa. Existe um contingente de quase 15 milhões de pessoas com mais de 60
anos de idade correspondendo a um percentual de 8,6 da população brasileira, sendo as mulheres a
maioria. Nesse contexto, é cada vez maior o número de mulheres que passam a vivenciar a fase da
menopausa. A presente pesquisa tem como objetivo analisar como as mulheres da zona rural lidam
com a menopausa e com o envelhecimento e como esses processos influenciam seu cotidiano. Fezse opção por uma abordagem qualitativa exploratória. O estudo foi realizado em dois momentos, com
o objetivo de proporcionar um maior contato com as mulheres com as mulheres entrevistadas,
possibilitando uma percepção de seus saberes sobre menopausa e envelhecimento e qual a relação
que estabelecem entre estes momentos da vida. Foram trabalhados dados primários, coletados no
período de março a maio de 2003, através de entrevista semi-estruturada e observação com diário de
campo. Os sujeitos tomados para esta pesquisa foram treze mulheres, moradoras do distrito da vila
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Santa Izabel, zona rural do distrito de Ibicaraí-Ba. Utilizou-se como referencial teórico os estudos
sobre envelhecimento, menopausa, menstruação, trabalho feminino, sexualidade e concepções de
corpo. Os dados mostrarão que a relação menopausa X envelhecimento e a forma como esses
processos influenciam em seus cotidianos, no que se refere a trabalho, lazer, concepção de corpo,
sexualidade e outros são percebidos de forma diferenciada por algumas das mulheres, mesmo
convivendo em contextos sócio-culturais similares. Os conhecimentos expressos pelas mulheres
sobre a relação da menopausa ao processo de envelhecimento norteiam-se a partir de uma
construção própria e individual de comunicação e informação como a televisão, escola, jornais e
outros são bastante escassos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5412
MARTINS, Aretusa de Oliveira. O adolescente e o processo de cuidar: percepções das enfermeiras
do PSF. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Therezinha Teixeira
RESUMO: O processo de cuidar do adolescente tem suscitado preocupações dos profissionais das
diversas áreas de conhecimento, em especial, da educação e da saúde. Para que entendamos este
processo precisamos considerar que a adolescência envolve alterações de natureza biológicas com
aceleração do desenvolvimento cognitivo e estruturação da personalidade. No Brasil, existem,
aproximadamente, 35 milhões de adolescentes. Este grupo, apesar de ser considerado sadio, está
vulnerável a diversos problemas de saúde, entre eles, susceptibilidade às doenças infecciosas,
problemas nutricionais, fatores de risco cardiovascular, doenças sexualmente transmissíveis, o
uso/abuso de drogas, fragilidade de saúde mental, alterações de crescimento e desenvolvimento,
além de outras circunstâncias próprias dessa fase.Este estudo teve como objetivo apreender e
analisar as percepções das enfermeiras, que atuam nas unidades do PSF (Programa de Saúde da
Família), das cidades de Itabuna e Ilhéus, sobre o adolescente e o processo de cuidar. É um estudo
descritivo de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas. Os sujeitos foram oito enfermeiras do município de Itabuna e quatro do município de
Ilhéus, no estado da Bahia, que atuam nas unidades do PSF. Foi utilizado como referencial teórico a
literatura sobre a temática e as políticas públicas de saúde voltadas para a adolescência, com ênfase
no PROSAD e no PSF. Os dados apontaram que as enfermeiras têm percepções variadas acerca do
adolescente tais como, um ser em fase de transição/transformação; um ser complicado, agitado,
inquieto, inconstante e desinformado; e sem referência no serviço de saúde. Quanto aos sentimentos
acerca do cuidar do adolescente, as enfermeiras sentem-se despreparadas, sem capacitação,
necessitando de treinamento específico, educação continuada; sentem a necessidade de parcerias
com grupos da comunidade; algumas não gostam de trabalhar com adolescentes, acham difícil;
outras se sentem, ainda, inseguras, angustiadas e desanimadas. Tais percepções e sentimentos
podem estar influenciando na situação em que se encontra a saúde dos adolescentes nas unidades
onde atuam as entrevistadas, a qual não é trabalhada, especificamente, e, quando acontece é no
contexto da saúde da mulher ou em palestras esporádicas sobre sexualidade. Como fatores que
refletem na abordagem ao adolescente e no processo de cuidar deste, identificamos: a necessidade
de um espaço físico; a formação acadêmica pouco direcionada para o adolescente; tabus e valores
impregnados nas enfermeiras; imposição de conceitos por parte das enfermeiras que não oferecem
oportunidade ao adolescente de expressar seus próprios conceitos, de desenvolver um pensamento
crítico; e a falta de capacitação específica para atuar no processo de cuidar do adolescente.
Esperamos que este estudo possa contribuir com os profissionais, estimulando-os a exercitar um
esforço conjunto visando a mudança da situação em que se encontra o processo de cuidar de
adolescentes, nas unidades do PSF.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5413
FONSECA, Adelaide Carvalho de. Imagem corporal de mulheres colostomizadas. Salvador.
Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. [71] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
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RESUMO: Trata-se de um estudo que tem como objeto de pesquisa as manifestações que
expressam a imagem corporal de mulheres portadoras de colostomia definitiva, secundária ao câncer
de colo ou reto. O seu objetivo foi apreender como essas mulheres representam mentalmente sua
imagem corporal; sua natureza é descritiva-qualitativa, estando embasado nos pressupostos da
Teoria da Imagem Corporal, que envolve a representação que a pessoa tem sobre seu próprio corpo,
a qual é construída ao longo do processo da vida e costuma ser modificada, especialmente nas
doenças, nas cirurgias mutiladoras, nas lesões dermatológicas, entre outras situações. No caso da
colostomia, ela expõe a pessoa a conviver com situações sociais desagradáveis, a exemplo da falta
de controle das fezes, dos gases e do muco, levando-a, ainda, a conviver com uma parte interna do
seu corpo, exteriorizada. O grupo foi composto de quinze mulheres colostomizadas, que estavam na
faixa etária compreendida entre 20 e 60 anos e eram atendidas em um centro especializado e de
referência para portadores de deficiências na cidade do Salvador - Bahia. Tomei como ponto de
partida, a pesquisa em prontuários, seguida da entrevista, com uma pergunta norteadora: Como a
Sra. percebe o seu corpo com a presença da colostomia?. Constatou-se tendências de alterações
importantes na imagem corporal dessas mulheres, apresentando um impacto significativo na sua
saúde mental, com repercussões na alimentação, no vestuário, no trabalho, nas atividades e na
sexualidade das mesmas, tendo a fé em Deus e o apoio familiar como formas de enfrentamento
dessa nova situação. Acredito que os seus resultados poderão trazer contribuições concretas para o
cuidar da enfermagem, em especial para aquele voltado para a área específica da Estomaterapia.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5414
FONSECA, Joseneide Queiroz. A experiência de adaptação para a qualidade de vida em
hemodiálise. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: A Terapia Renal Substitutiva (TRS) representa, de modo singular, o maior contingente de
pessoas dependentes de máquinas para sobreviver. O controle clínico aliado a novos recursos
tecnológicos permitem o aumento na quantidade dos anos de vida dos dependentes de TRS. No
entanto, estes resultados não garantem qualidade de vida (QdV). A hemodiálise exige de seus
dependentes uma grande modificação nos seus hábitos de vida, esta nova rotina inclui submeter-se a
três sessões semanais de hemodiálise, durante 4 horas, e ao uso contínuo de medicações. A Teoria
da Adaptação de Callista Roy foi o referencial teórico utilizado para fundamentar a pergunta da
pesquisa, fazendo a ponte para a prática da enfermagem. Foi utilizada uma abordagem quantitativa
para classificar a qualidade de vida dos incluídos na pesquisa como boa ou ruim e utilizada a técnica
de história oral temática na avaliação qualitativa dos relatos. Os resultados quantitativos selecionou
09 indivíduos com qualidade de vida boa, identificados como Grupo I, e 08 indivíduos com qualidade
de vida ruim, identificados como Grupo II. A avaliação dos Aspectos Físicos (AF), Aspectos
Emocionais (AE), Aspectos Sociais (AS), Saúde Mental (SM) e Capacidade Funcional (CF),
apresentaram médias de 80 pontos no Grupo I; enquanto nos AF, 16 pontos; AE, 33 pontos no Grupo
II. A restrição física imposta pela doença é imperiosa neste grupo, muito próxima da incapacidade
total, tornando este dado o principal referencial que distancia os dois grupos. Na avaliação qualitativa
foram identificados os estímulos focais, contextuais e residuais da Teoria da Adaptação. O estímulo
focal identifica o impacto da descoberta da doença, enquanto no contextual, o sujeito desconstrói-se,
através da formação da imagem do excluído. O estímulo residual é bipolar, com respostas
adaptativas e ineficientes. As respostas adaptativas caracterizam-se pela recuperação da autonomia,
das atividades de trabalho e lazer, da preservação da esperança e do senso de utilidade, estas
cumprem as metas da enfermagem. Enquanto as respostas ineficientes são identificadas em várias
etapas, a incapacidade física e a instabilidade emocional foram evidenciadas na avaliação qualitativa,
a formação da imagem do excluído, as restrições de líquido, alimentos, viagens e questões de gênero
agregam-se para formar os principais limitadores da qualidade de vida em hemodiálise. A meta
proposta pela enfermagem são as ações educativas, oferecendo informação aos sujeitos que sirvam
de estímulo positivo, permitindo a continuidade do processo adaptativo, até que eles alcancem as
respostas que resultem em sobrevivência, crescimento e reprodução.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5415
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ALBUQUERQUE, Liliane Almeida. Ser enfermeira experienciando o cuidar ao paciente com
câncer na unidade quimioterápica. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2005. [192] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci Oliveira
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório, da natureza qualitativa com abordagem
fenomenológica, tendo por objeto o Ser enfermeira experienciando o cuidado ao paciente com câncer
na unidade quimioterápica. Partiu-se da seguinte inquietação: qual o significado de ser enfermeira
cuidadora de pacientes com câncer na unidade quimioterápica? Seu objetivo foi compreender o ser
enfermeira na sua experiência de cuidadora de pacientes com câncer na unidade quimioterápica. O
interesse pela temática emergiu da experiência da pesquisadora, quando estudante da graduação,
bolsista de uma unidade Onco-hematológica, ao desenvolver monografia de conclusão de curso. O
referencial teórico foi Análise Existencial de Viktor Frank. Os pilares da concepção Frankliana
possibilitaram essa compreensão trazendo reflexões significativas do cotidiano profissional da
enfermeira. A metodologia Fenomenológica possibilitou a Análise Ideográfica e Nomotética propostas
por Martins e Bicudo auxiliadas pela Configuração Triádica Humanista Existencial Personalista de
Vietta, no estudo das vivências das enfermeiras. Foi estabelecida uma questão norteadora: Poderia
me relatar uma experiência surgida ao cuidar de pacientes com câncer na unidade quimioterápica? O
locus da pesquisa foi um centro de atendimento a pacientes com câncer, filantrópico, em SalvadorBA. Foi encaminhado um termo para o Comitê de Ética institucional, que autorizou a realização da
pesquisa. Para os sujeitos foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido recomendado
pela resolução 196/96. As colaboradoras da pesquisa constitui-se de cinco enfermeiras, Na coleta
dos depoimentos foi utilizada entrevista. A apreensão das descrições foi efetuada com o auxílio do
gravador de áudio. Da análise dos dados emergiram quatro Categorias: a) Experienciando o cuidado
na unidade quimioterápica; b) Utilizando a comunicação como instrumento do cuidar; c) Enfrentando
a finitude da vida; d) Sofrendo com sentido. De onde emergiram onze Sub-Categorias. Composta
estrutura do fenômeno compreendemos que ser enfermeira neste espaço significa doar-se, apoiar
emocionalmente, transcender seus sentimentos, vivenciar a unidade do ser, cuidar de pessoas
descriminadas, lidar com a morte, mudar seu sentido de vida, desempenhar um acúmulo de tarefas,
sofrer e líder com o sofrimento do outro, mas também encontrar felicidade e reconhecimento
profissional por parte dos pacientes. Tenho certeza de que alcancei apenas uma faceta do fenômeno
e que outros estudos poderão contribuir para o desvelar de novas interfaces.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5416
TÔRRES, Elisângela Matos. A viuvez na vida dos idosos. Salvador. Universidade Federal da Bahia.
Escola de Enfermagem, 2006. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: Introdução: Pesquisa de natureza qualitativa fundamentada no método da história oral,
envolvendo a história oral temática, cujo objeto foi o estudo da viuvez na vida dos idosos. Objetivo
geral: analisar a viuvez para os idosos que permanecem nesta condição, por meio da história oral.
Objetivos específicos: caracterizar os idosos viúvos de uma Universidade Aberta da Terceira Idade,
conhecer o significado da perda do companheiro – para os idosos viúvos – e, identificar as mudanças
produzidas pela viuvez na vida destes indivíduos. Metodologia: O local escolhido para a realização
deste estudo foi numa Universidade Aberta à Terceira Idade, no Município de Feira de Santana-Ba,
no período de maio a junho de 2005. Participaram desta pesquisa 14 idosos viúvos que não tinham
companheiro, com idade acima de 60 anos, com no mínimo um ano de viuvez e que concordaram em
fazer parte da pesquisa. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um modelo de entrevista
semi-estruturada; estas entrevistas foram realizadas nas residências dos idosos, com o auxílio do
gravador para maior fixação e apreensão dos conteúdos. Resultados: Dos discursos, emergiram seis
categorias que responderam aos objetivos propostos. A primeira categoria refere-se à qualidade da
relação matrimonial, onde se percebe que, para alguns idosos, foi uma convivência de amor e por
isso um acontecimento bom, maravilhoso, regado de compreensão, respeito mútuo e admiração. Por
outro lado, outros definiram como uma convivência intolerante, principalmente devido ao
comportamento de seus maridos. Na segunda categoria, revelaram a chegada da morte, marcada
pela tristeza, pelo sofrimento, pela solidão e saudade para uns, e para outros a certeza do
acontecimento, considerando a condição de saúde dos seus esposos ou esposas; entretanto, para
uma das idosas a morte do companheiro foi considerada como um evento natural da vida e o
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significado da perda do companheiro, visto como um acontecimento trágico ou natural da vida. A
terceira categoria traduz os discursos dos idosos sobre o estado de viuvez. Enquanto para alguns
idosos é sinônimo de solidão, de melancolia e tristeza pelo fato de não ter mais o companheiro ao
seu lado, para outros revela-se um sentimento de alívio, de liberdade. Além disso, um deles referiu a
viuvez como um evento natural da vida de um casal. A quarta categoria mostra a vida dos idosos
apos à viuvez onde se evidenciam as seguintes transformações: o isolamento social, uma vida
tranqüila, a libertação, a reaproximação nas relações familiares, o sofrimento crônico. Um deles
informou, entretanto, a preservação do estilo de vida. Na quinta categoria, os viúvos revelaram que
não desejavam um segundo casamento; contudo, pode-se perceber certo interesse por parte de
algumas viúvas por uma pessoa que atenda a seus pré-requisitos e esteja à procura de uma relação
estável de companheirismo, respeitando a individualidade do casal. A sexta categoria foi a respeito
das perspectivas futuras na vida de um viúvo, a qual evidenciou o desejo de aproveitar a vida sem
planejamentos, entregar o próprio futuro a Deus e levar a vida em família. Conclusão: Diante de tais
considerações, faz-se necessária a realização de pesquisas sobre a viuvez na sociedade, tendo em
vista as questões que envolvem a temática em si e as diversas transformações ocorridas na vida de
um idoso. É também importante conhecer como ocorre a capacitação do profissional enfermeiro para
prestar uma assistência de qualidade e, mediante essas transformações, quer seja na rede privada
ou na rede pública, visando uma qualidade de vida melhor para essas pessoas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 5417
ANDRADE, Rosângela Barros de. Competências para cuidar: aspectos político-pedagógicos na
formação da(o) enfermeira(o). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2006. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este é um estudo exploratório, descritivo e de natureza qualitativa, desenvolvido com
docentes da Disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II do Curso de Graduação em
Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Teve como objetivo principal
analisar como essa Disciplina forma o enfermeiro para cuidar, considerando especificamente a
identificação das mudanças que as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação
em Enfermagem (DCNENF) trouxeram para a Disciplina em estudo; as ações que estão sendo
desenvolvidas com vistas à aquisição, desenvolvimento e avaliação de competências para o cuidar,
assim como descrever as facilidades e dificuldades encontradas para o estabelecimento dessas
mesmas competências. Para tanto, foram entrevistadas seis docentes da Disciplina no mês de
novembro de 2005, cujas manifestações foram analisadas, tendo em vista os objetivos propostos.
Seus resultados apontaram que as mudanças curriculares, a partir das DCNENF, criaram uma lacuna
no processo de ensino aprendizado, voltada para as praticas do cuidar. Quanto às ações
desenvolvidas na Disciplina para a aquisição de competências para o cuidar, observamos que elas
continuam centradas no ensino de patologias e procedimentos para intervenção no corpo, embora já
seja observada a abordagem de conteúdos direcionados a integralidade do cuidado. Em referência as
dificuldades encontradas no processo, destacaram-se a redução da carga horária, condensação de
conteúdos e transferência do lócus das praticas, atualmente desenvolvidas prioritariamente na rede
básica, pelas demais disciplinas do Curso. As facilidades estiveram relacionadas à introdução da
nova maneira de se conceber o cuidado, havendo consensualidade entre o grupo de docentes quanto
ao trabalho com uma metodologia moderna, ampliando a visão do discente com a incorporação do
cuidar em uma concepção ampla, destacando-se a necessidade de aprimoramento e a aquisição de
competências referentes ao saber, ao saber fazer e ao saber ser de modo a atuar efetivamente na
sua práxis.
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ARAÚJO JÚNIOR, José Carlos de. Indicadores da assistência pré-natal no município de ItabunaBA à luz do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. Salvador. Universidade
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RESUMO: No ano de 2000, o Ministério da Saúde apresentou o Programa de Humanização do PréNatal e Nascimento – PHPN para reduzir a mortalidade materna e peri-natal, com ações dirigidas a
assistência à mulher no pré-natal, parto e puerpério. Trata-se de um programa desenvolvido no
âmbito dos municípios brasileiros. Embora já tenham sido realizados estudos sobre o PHPN, em
diversos municípios, estes inexistem no município de Itabuna-BA. Deste modo, este estudo tem como
objetivo geral analisar a assistência pré-natal no município de Itabuna-BA tendo como referência a
Programação da Atenção Básica e como objetivo específico descrever a evolução dos indicadores do
processo da assistência pré-natal do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, no
município de Itabuna – BA, entre os anos de 2002 e 2005. Trata-se de um estudo descritivo e
quantitativo. Os indicadores foram classificados em indicadores de cobertura e captação de gestante,
indicadores de exames e vacinação antitetânica e indicadores combinados de consulta e exames. Os
resultados demonstraram que os indicadores de cobertura e captação de gestantes apresentaram
melhores percentuais havendo crescimento no período do estudo. O percentual de gestantes inscritas
no programa e que realizaram a primeira consulta (41, 5%) se destacou em 2005. Dentre os
indicadores de exames e vacinação antitetânica o percentual de gestantes que recebeu a vacinação
obteve melhores resultados, que foram de 46,6% em 2004. Os indicadores combinados
apresentaram os mais baixos percentuais, obtendo uma variação de 0 a 5,1%, considerando todos os
anos do estudo. Os dados indicam que o município em estudo não obteve bons resultados no
processo de implantação do PHPN, apresentando indicadores abaixo do esperado entre 2002 e
2005. Os valores dos indicadores de cobertura e captação de gestantes foram muito baixos,
determinando um baixo desempenho para os demais indicadores do município.
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GÓMEZ PÉREZ, Bárbara Angélica. Aborto provocado: representações sociais de mulheres.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2006. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: Estudo descritivo e exploratório, com abordagem quali-quantitativa, fundamentado na
Teoria das Representações Sociais. A pesquisa teve como objeto de estudo as representações
sociais de mulheres sobre o aborto provocado e objetivo de analisar as representações sociais de
mulheres sobre o aborto provocado. Os sujeitos foram constituídos por 147 mulheres que provocaram
aborto e teve com locus uma maternidade pública, Salvador-BA. Utilizou-se multimétodos: entrevista
e Teste de Associação Livre de Palavras. Foram considerados os aspectos éticos recomendados
pela Resolução 196/96 do CNS. Os dados foram processados através do Excel, do software EVOC
2000 e organizados em tabelas, gráficos e quadros, sendo os dados qualitativos organizados com
base na análise temática. Os sujeitos caracterizam-se, predominantemente, por jovens, negras, de
baixa escolaridade, dependentes econômicamente do marido/companheiro; e que justificam a prática
do aborto pela: situação econômica, violência doméstica, idade jovem e pelo fato de atrapalhar
planos para o futuro. O estudo mostrou também uma associação entre a vivência de violência
doméstica e o aborto provocado, inclusive histórias de violência na gestação atual. O adoecimento
físico e psicológico também foi encontrado, mostrando que a experiência do aborto está associada ao
estresse pós-traumático. A estrutura das representações acerca do aborto provocado encontra-se
sustentada pelos elementos do núcleo central que qualificam o ato do aborto provocado (crime e
pecado), motivam a prática do ato (coragem e situação-de-cada-uma) e expressam as conseqüências
da realização do aborto (dor, arrependimento, culpa, morte e tristeza) e pelos elementos do núcleo
periférico (remédio, preconceito, maldade, fraca, raiva e difícil). Os temas das entrevistas qualitativas
foram os mesmos encontrados na estrutura das representações sociais. Conclui-se que o
abortamento é vivido de forma sofrida e solitária, pois é a mulher que decide pelo aborto, administra a
medicação... É ela que “coloca o dedo no gatilho”, o que para “a maioria” é uma experiência de
profundo sofrimento e tristeza. O estudo aponta também para a necessidade de projetos de
intervenções, no sentido de articulação entre a formação acadêmica, os serviços de saúde e as
políticas públicas para o atendimento às mulheres em situação de abortamento e violência doméstica,
observando as questões de gênero.
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SOARES, Daniela Arruda. Competência interpessoal no cuidado de pessoas com diabetes:
percepção de enfermeiras(os). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2007. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Este estudo versa sobre a percepção de enfermeiras sobre competência interpessoal no
cuidado de pessoas com diabetes. Tem natureza qualitativa, do tipo exploratório, cujos objetivos
foram apreender a percepção de enfermeiras (os) que cuidam de pessoas com diabetes sobre
competência interpessoal e caracterizar a relação interpessoal entre ambos. Constituíram os sujeitos
deste estudo onze enfermeiras (os) que exerciam suas atividades no Programa de Saúde da Família,
na zona urbana, no município de Vitória da Conquista-BA, no período de fevereiro a julho de 2006.
Para coleta dos dados utilizou-se entrevista semi estruturada e observação sistemática e nãoparticipante. O conteúdo foi analisado e categorizado por meio da análise temática norteada por
Bardin, tendo por base os pressupostos de Moscovici sobre competência interpessoal e a teoria de
Travelbee sobre a relação pessoa-a-pessoa. Os resultados da entrevista apontaram que as
percepções das (os) enfermeiras (os) acerca da competência interpessoal fundamentaram-se na
habilidade de interação com o paciente e no estabelecimento de um relacionamento interpessoal
efetivo, o que coaduna com as proposições teóricas acerca da temática em questão. Ainda
caracterizaram os relacionamentos interpessoais como formas de relacionamentos eficazes com os
pacientes, além de esses relacionamentos apresentarem elementos facilitadores e limitadores para
sua consecução. Como elementos facilitadores mencionaram a confiança, o respeito, o interesse, a
compreensão, a comunicação, a empatia e o conhecimento científico; e como limitadores as
condições de trabalho inadequadas, as falhas no processo comunicativo, a resistência do paciente às
mudanças e a falta de preparo profissional. Já nas observações feitas, o papel instrumental do
profissional ficou evidente, enquanto as questões subjetivas mais distantes e, o seguimento de uma
rotina de trabalho centrada fortemente na tarefa, ficou mais próximo do quotidiano cuidativo/relacional
desses profissionais. Assim, com o fito de desenvolver a competência interpessoal nas (os)
enfermeiras (os) que cuidam de pessoas com diabetes, é importante e necessário preencher as
lacunas de informação, conhecimento e reflexão delas (es), bem como suas implicações para o
contexto pessoal, profissional e para o paciente, e dos recursos necessários para sua mobilização.
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CARNEIRO, Ana Jaqueline Santiago. Cuidado profissional a mulheres com teste rápido positivo
para HIV. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. [127] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: A feminização da aids trouxe o maior risco de transmissão vertical, fazendo com que
fossem adotadas pelo Ministério da Saúde uma série de medidas no sentido de impedir a
transmissão o HIV das mulheres infectadas para seus (as) filhos (as). Uma dessas medidas foi a
implantação dos testes rápidos anti-HIV, que devem ser realizados por mulheres que não apresentem
resultado de sorologia do pré-natal no momento do internamento em trabalho de parto. Esse exame
deve ser realizado com aconselhamento pré e pós teste, independentemente do seu resultado, como
qualquer outro exame para HIV. Porém, observa-se que esse aconselhamento não vem sendo
realizado pelos (as) profissionais na oferta do teste em trabalho de parto, sobressaindo o
cumprimento de medidas profiláticas destinadas à interdição da transmissão vertical, desvinculando
as necessidades de cuidado das mulheres nas suas especificidades. Frente a essa realidade, foi
desenvolvido um estudo de caráter qualitativo, que teve como objetivo investigar como as mulheres
percebem o cuidado profissional que lhes é prestado durante o processo de realização do teste
rápido nos períodos pré e pós-parto. Foram utilizados como categorias analíticas gênero e
integralidade. O gênero constitui categoria relacional utilizado para discutir a naturalização da função
reprodutiva da mulher e as relações de dominação entre homens e mulheres, tornando-as mais
vulneráveis à infecção. A integralidade é apontada como uma perspectiva que permite se escapar ao
reducionismo das necessidades dos sujeitos e aprendê-las de maneira ampliada, tornando as
relações de cuidado mais humanizadas e acolhedoras. A técnica de coleta de dados foi a entrevista
semiestruturada realizada com doze mulheres puérperas atendidas no Centro de Testagem e
Aconselhamento estadual para conclusão de diagnóstico, conforme fluxograma definido pelo
Ministério da Saúde. O material empírico foi analisado por meio da técnica de análise de discurso
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segundo Fiorin, que consiste no estudo dos elementos discursivos, através dos quais se monta, por
inferência, a visão de mundo dos sujeitos. A análise dos discursos das entrevistadas confirmou que o
aconselhamento na testagem anti-HIV não vem ocorrendo nem no pré-natal, nem no trabalho de
parto e nem no puerpério. O exame vem perdendo sua especificidade ao ser incorporado à prática
clínica como exame de rotina, sendo que em muitos casos a mulher sequer foi informada sobre a sua
realização, o que fere o direito reprodutivo de autonomia das mulheres. Os cuidados técnicos
prevalecem nesse processo, em que os profissionais mantêm suas condutas direcionadas a
procedimentos destinados a impedir a transmissão materno-fetal do vírus, e apresentam uma série de
dificuldades para realizar o aconselhamento. As relações superficiais e autoritárias norteadas pelo
modelo de atenção hegemônico refletem mecanismos de poder entre profissionais e usuárias,
dificultando o acolhimento e o vínculo e desconsiderando as especificidades das mulheres, o que
dificulta a identificação e o atendimento ampliado das suas necessidades, distanciado as práticas de
saúde da perspectiva da integralidade.
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REBOUÇAS, Lyra Cândida Calhau. A integralidade do cuidado na formação da enfermeira.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumêt
RESUMO: A integralidade do cuidado no processo de formação da enfermeira é um estudo realizado
com doze docentes e nove discentes de um curso de graduação em enfermagem de uma cidade do
interior do estado da Bahia. Neste trabalho busquei analisar o princípio da Integralidade do cuidado à
saúde nas práticas curriculares desenvolvidas no processo de formação da enfermeira, através da
noção de integralidade trazida pelos entrevistados, bem como evidências de aproximações e
distanciamentos do princípio nas práticas curriculares. Utilizei como referencial teórico a produção
científica do LAPPIS. No percurso metodológico, utilizei a abordagem qualitativa, com coleta de
dados através da técnica de grupo focal. Para trabalhar os dados coletados, utilizei a análise
temática, onde identifiquei cinco unidades temáticas: Compreensão da Integralidade do cuidado,
Conhecimento do SUS, Acolhimento, Trabalho em equipe, Equilíbrio entre as áreas clinica e
preventivas. Os resultados evidenciaram que as noções acerca de integralidade trazidas pelos
informantes são bem restritas, se considerarmos os complexos sentidos que a literatura tem atribuído
a esse princípio. Há uma valorização dos aspectos legais do SUS em detrimento dos seus princípios
e formas práticas e possíveis de aplicação cotidiana. A qualidade do cuidado prestado ao usuário
durante a prática curricular é influenciada pelo pouco tempo, pela alta demanda e pela
supervalorização da técnica. Ficou evidente também uma desvalorização do trabalho em equipe, à
medida que cada profissional oferece a sua assistência dentro do campo de conhecimento que
possui, e ainda haver no curso um enfoque mais acentuado na saúde coletiva, o que leva a formação
de profissionais pouco qualificados para atuar na área hospitalar. Esses achados nos remete a
refletir, que devemos rever e aprofundar as práticas didático-pedagógicas que vem sendo utilizadas
no processo de formação profissional para o setor saúde, no sentido de que estas tem se dado de
maneira tradicional, pontual e desarticulada do contexto social, com poucas possibilidades de formar
sujeitos com capacidade crítica e propositiva para atuarem nos espaços sociais, para transformar a
organização das práticas e construir serviços institucionais que visem a consolidação de políticas
sociais mais universalizantes, justas e integrais.
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SANTOS, Ninalva de Andrade. Vulnerabilidade de mulheres interioranas soropositivas à
infecção pelo HIV/aids. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007.
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RESUMO: A Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS) foi inicialmente considerada
fenômeno masculino, já que os homens que faziam sexo com homens (HSH) representavam a
categoria de exposição dominante. Atualmente a expansão entre as mulheres constitui importante
aspecto da transição epidemiológica. O estudo buscou analisar a vulnerabilidade de mulheres
interioranas à infecção pelo HIV/aids; identificar se as variáveis sexo e raça/cor influenciam na
vulnerabilidade de mulheres do interior à infecção pelo HIV/aids; apreender as Representações
Sociais de mulheres do interior à infecção pelo HIV/aids. Trata-se de estudo com abordagem
multimétodos, do tipo descritivo e exploratório, cujos eixos teóricos foram a Teoria das
Representações Sociais de Moscovici, gênero e conceito de vulnerabilidade. A pesquisa foi realizada
em Jequié-BA. Participaram do estudo 25 mulheres, entre 22 e 77 anos, portadoras do HIV/aids,
cadastradas em um centro de referência para tratamento de DST/aids, entre agosto e outubro/2006.
A coleta dos dados foi realizada através de análise documental, entrevistas semi-estruturadas e Teste
de Associação Livre de Palavras TALP, que teve como estímulos indutores: aids, HIV, sexo,
sexualidade e vulnerabilidade feminina à infecção pelo HIV/aids. Os dados obtidos pelo TALP foram
submetidos à Análise Fatorial de Correspondência AFC, obtida através do software Tri-deux-Mots,
sendo as entrevistas submetidas à análise temática do conteúdo. Os resultados da AFC
demonstraram significância para as variáveis fixas raça/cor e religião. Para as católicas brancas a
aids foi representada como preconceito e prevenção, o que evidencia o aspecto profilático e de
exclusão social; para as evangélicas brancas emergiram as representações de doença e morte,
caracterizando o aspecto biológico que no contexto da religiosidade é apontada como castigo, devido
aos comportamentos desviantes . As Representações Sociais do HIV apreendidas entre as católicas
foram (aids e sexo com condom) e entre as evangélicas (morte, medo e cuidado), associando,
respectivamente, a noção biológica e sentimentos de temor e proteção frente ao agravo. A AFC fez
emergir representações positivas e similares, evocadas pelos grupos sobre sexo: prazer, cuidado,
desejo, bom e prevenção. Quanto à vulnerabilidade feminina à infecção pelo HIV/aids, foram
retratadas as palavras: confiança, infidelidade, sexo sem condom, desinformação e promiscuidade
(católicas brancas e negras); infidelidade e transfusão de sangue (evangélicas brancas e negras). As
representações das evangélicas não revelam similitudes com o conhecimento científico a respeito da
temática. Observa-se que a maioria possui conhecimento sobre a importância do uso do condom na
prevenção do agravo, embora tenham se contaminado em relação sexual desprotegida. O
preconceito e a discriminação constituem barreira à adesão ao tratamento adequado. As
Representações Sociais apreendidas para este grupo estudado explicitam a invisibilidade das
vulnerabilidades sociais e programáticas e das questões de gênero na dinâmica da infecção e
apontam para uma forte influência das doutrinas religiosas sobre o comportamento das pessoas nas
questões de ordem sexual e reprodutiva traduzida pelos conceitos de culpa e pecado que dificultam o
diálogo sobre sexualidade.
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SOUZA, Mariluce Karla Bomfim de. Gestão do SUS municipal no contexto da descentralização:
perspectiva de enfermeiras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007.
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Orientador(es): MELO, Cristina Maria Meira de
RESUMO: A partir da Constituição Federal de 1988, o SUS se torna o modelo público de prestação
de ações e serviços de saúde, incorporando novos instrumentos gerenciais, técnicos e de
democratização da gestão. No exercício da gestão pública em saúde, são identificadas funções
gestoras que requerem a atuação e o envolvimento dos diversos atores. A partir do interesse em
explorar a gestão do SUS municipal e identificar nesse espaço a atuação da enfermeira, como sujeito
envolvido no desenvolvimento das funções gestoras em saúde, este estudo exploratório, de natureza
qualitativa tem como objetivo geral analisar a gestão do SUS municipal, no contexto da
descentralização, na perspectiva de enfermeiras gestoras. São objetivos específicos: caracterizar a
gestão do SUS municipal; e analisar a atuação das enfermeiras no desenvolvimento das macrofunções gestoras em saúde. Para este estudo de caso, foi selecionado o município de Vitória da
Conquista como caso representativo de SUS bem sucedido e com enfermeiras ocupando variadas
macro-funções gestoras. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com enfermeiras gestoras e
análise das atas de reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Para a análise dos dados utilizou-se
como técnica a análise de conteúdo temática. O tratamento e interpretação dos achados foram
estruturados em duas partes. Na primeira, descreveu-se a caracterização da gestão do SUS
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municipal estudado, sob a perspectiva das enfermeiras gestoras, e na segunda parte discutiu-se
sobre as macro-funções gestoras em saúde e a atuação das enfermeiras nestas. Este estudo
mostrou que a gestão do SUS de Vitória da Conquista se configura num contexto de descentralização
incompleta dada a assimetria da relação entre as esferas de governo sobre o processo decisório e o
grau centralizado de poder das esferas estadual e federal, inclusive sobre a determinação de
políticas, de recursos e de procedimentos. Os achados mostraram que a condução política local na
secretaria municipal de saúde de Vitória da Conquista oferece espaços abertos de participação, a
exemplo os conselhos de saúde, no entanto o constrangimento da atuação da enfermeira, tem se
dado pela verticalização de decisão política pelo Estado e pela própria falta de engajamento técnicopolítico das enfermeiras gestoras, ainda que este consista na execução da macro-função que ocupa.
Deste modo, as enfermeiras, ainda que gestoras do SUS municipal e ocupando postos de relevância
na gestão local da saúde, têm atuado predominantemente, como executoras das macro-funções
gestoras.
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PIRES, Cláudia Geovana da Silva. Crenças em saúde de pessoas negras hipertensas: barreiras e
benefícios relacionados às medidas de prevenção e controle da doença. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2007. [124] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUSSI, Fernanda Carneiro
RESUMO: As crenças em saúde podem influenciar na adesão ao tratamento da hipertensão arterial.
Assim sendo, foi objetivo geral da pesquisa analisar as crenças em saúde de pessoas negras
hipertensas relacionadas às barreiras e benefícios das medidas de prevenção e controle da doença.
Os objetivos específicos foram: 1) Estimar o percentual de crenças em saúde sobre barreiras e
benefícios quanto às medidas de prevenção e controle da hipertensão arterial para essas pessoas; 2)
Conhecer os fatores sócio-demográficos associados às crenças em saúde sobre benefícios das
medidas de prevenção e controle da hipertensão arterial para elas. Trata-se de estudo descritivoexploratório, de natureza quantitativa, que adotou como referencial teórico o Modelo de Crenças em
Saúde, realizado em um Centro de Saúde de Salvador, com 106 adultos, autodeclarados negros ou
pardos e com diagnóstico médico de hipertensão arterial. Para a entrevista, utilizou-se a “Escala de
Crenças em Saúde” extraída da tese de Dela Coleta (1995), sobre 13 comportamentos relacionados
às medidas de prevenção e controle da doença. Para análise das crenças em saúde, utilizaram-se
índices percentuais, freqüência de casos e escores; para verificar a associação dos fatores sóciodemográficos a essas crenças, utilizou-se a razão de prevalência. Os testes estatísticos foram
verificados no nível de 5% de significância. A análise global mostrou unanimidade na percepção de
benefícios para a medida da pressão arterial e predomínio da categoria “crenças sobre benefícios”
para 11 comportamentos de saúde. Homens e mulheres perceberam diferentemente benefícios para
os comportamentos de saúde, mas essa diferença não foi estatisticamente significante. Pessoas com
idade < 45 anos comparadas a _ 54 anos perceberam maior crenças sobre benefícios apenas para
fazer relaxamento (RP=1,26), ter horas de diversão e lazer (RP=1,29) e praticar exercícios físicos
(RP=1,04). Indivíduos com 1º grau em relação àqueles com 3º grau perceberam menor benefícios em
10 comportamentos de saúde, sendo a diferença estatisticamente significante para fazer relaxamento
e consultar o médico uma vez por ano. As pessoas sem companheiros em relação às com
companheiros perceberam menor crenças sobre benefícios em 11 comportamentos de saúde
havendo uma diferença estatisticamente significante para consultar o médico uma vez por ano.
Aqueles que recebiam menos de um salário mínimo em relação a pessoas com renda > 3 salários
mínimos perceberam menor benefícios para 9 dos doze comportamentos de saúde, exceto para
comer menos doce (RP=1,0) e evitar o consumo de álcool (RP=1,06). O estudo contribui para a
identificação de grupos de risco e indicadores de adesão ao tratamento, bem como para reflexão
sobre novas formas de atenção à saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=83914
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5412
Afastamentos por adoecimento de trabalhadores de enfermagem em oncologia
5380
Agente comunitário de saúde e a saúde mental: percepções e ações na atenção às pessoas em
sofrimento mental (O)
5303
Análise da comunicação não-verbal mãe-filho na vigência do HIV materno em ambiente experimental
5402
Análise da utilização de indicadores sociais na operacionalização do modelo de vigilância da saúde:
um estudo de caso
5299
Análise da violência doméstica entre as mulheres atendidas em uma maternidade de baixo risco
5228
Análise de causa raiz dos erros de medicação em uma unidade de internação de um hospital
universitário
5223
Análise documental do processo de capacitação dos multiplicadores do Projeto "Nossas Crianças:
Janelas de Oportunidades" no Município de São Paulo à luz da promoção da saúde
5285
Análise dos eventos adversos em uma unidade de terapia intensiva neonatal como ferramenta de
gestão da qualidade da assistência de enfermagem
5055
Análise dos fatores de risco do corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar no Brasil segundo o
referencial da promoção da saúde
5259
Análise farmacoeconômica do tratamento do câncer colorretal metastático com bevacizumabe no
Brasil
5356
Análise sócio demográfica e clínico epidemiológica de mulheres mastectomizadas
5021
Anemia em mulheres grávidas assistidas pelo SUS no Município de Irati-PR 2004
5148
Ansiedade e medo no pré-operatório de cirurgia cardíaca: intervenção de enfermagem na abordagem
psicossocial
5287
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Apoio matricial em saúde mental: possibilidades e limites no contexto da reforma psiquiátrica
5297
Apoio social ao cuidador familiar do idoso dependente
5071
Aposentadoria e as mudanças de vida das pessoas com diabetes tipo 2
5237
Aprendizagem baseada em problemas em reanimação cárdio-pulmonar no ambiente virtual de
aprendizagem Moodle®
5106
Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise compreensiva de suas produções (A)
5171
Articulação ensino-serviço para a construção da vigilância da saúde: em foco o Distrito do Butantã
5315
Aspectos éticos da participação de pais no cuidar intensivo neonatal
5011
Aspectos psicológicos em mulheres com câncer ginecológico submetidas à branquiterapia num
hospital universitário de Ribeirão Preto: um estudo clínico-qualitativo
5250
Assistência de enfermagem ao estomizado intestinal: revisão integrativa de literatura
5212
Assistência em saúde mental: os sentidos de uma prática em construção (A)
5154
Assistência pré-natal no Ceará na perspectiva do Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (PHPN)
5359
Associação entre o perfil clínico e psicossocial de pessoas com diabetes mellitus usuárias de uma
unidade de saúde da família de Sorocaba - SP (A)
5290
Atenção domiciliária e direito à saúde: análise de uma experiência na rede pública de saúde no Brasil
(A)
5091
Atendimento a crianças e adolescentes em situação de abuso sexual: o discurso dos profissionais da
saúde
5018
Atendimento ao familiar-cuidador em convívio com o doente mental através da técnica de solução de
problemas
5144
Atendimento em unidade de emergência: organização e ética
5126
Atendimento pré-hospitalar público de Belo Horizonte: uma análise da adoção às medidas de
precaução pela equipe multiprofissional
5039
Atributos mobilizados pela enfermeira na Saúde da Família: uma aproximação aos desempenhos na
construção da competência gerencial (Os)
5183
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Atuação do enfermeiro em centro de atenção psicossocial
5267
Auditoria de enfermagem: identificando sua concepção e métodos
5222
Auditoria interna de enfermagem: instrumento de administração hoje e amanhã
4998
Auto-imagem, auto-estima e relacionamento conjugal como dimensões da qualidade de vida de um
grupo de mulheres mexicanas mastectomizadas: uma visão sociocultural
5195
Auxiliares de enfermagem e o cuidado continuum
5344
Avaliação clínica e microbiológica da cavidade bucal de pacientes críticos com entubação orotraqueal
de um hospital de emergência
5231
Avaliação da aprendizagem na prática da tutoria de educação a distância: a experiência na formação
pedagógica de enfermeira(o)s
5082
Avaliação da atenção a gestantes, na prevenção da transmissão vertical do vírus HIV, no Distrito
Leste de Belo Horizonte
5045
Avaliação da capacitação dos multiplicadores do Projeto "Nossas Crianças: Janelas de
Oportunidades", a partir da percepção dos sujeitos participantes no processo
5291
Avaliação da efetividade da eletroestimulação nervosa transcutânea convencional para alívio de dor
após cesárea
5258
Avaliação da eficácia da esterilização de furadeiras elétricas domésticas utilizadas em cirurgias
ortopédicas
5357
Avaliação da formação do enfermeiro: percepção de egressos de um curso de graduação em
enfermagem
5333
Avaliação da implementação da metodologia da assistência de enfermagem em uma unidade
cardiológica de emergência
4995
Avaliação da política de atenção à saúde mental nos CAPS da Região Sul do Brasil
5089
Avaliação da qualidade de vida das mulheres que apresentam cefaléia
5249
Avaliação da qualidade de vida no climatério entre usuárias e não usuárias de terapia hormonal
5117
Avaliação da segurança microbiológica das luvas de látex para procedimentos em uma unidade de
terapia intensiva
5240
Avaliação da técnica de lavagem das mãos executada por alunos do curso de graduação em
enfermagem
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5313
Avaliação das ações de promoção da saúde no controle do câncer de colo uterino
5403
Avaliação das atividades dos enfermeiros da saúde da família, na atenção à saúde da criança de zero
a dois anos em três municípios do Ceará
5024
Avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos da dor na fibromialgia
5221
Avaliação de orientações sistematizadas de enfermagem no pós-operatório de mulheres submetidas
à mastectomia
5030
Avaliação de tecnologia inovadora para promoção do desenvolvimento infantil, segundo agentes
comunitários de saúde
5294
Avaliação de um instrumento de promoção do cuidado da criança a partir da percepção do cuidador
familiar
5292
Avaliação do complexo regulador do sistema público municipal de serviços de saúde
5229
Avaliação do conhecimento dos enfermeiros em relação às catecolaminas de infusão contínua
5307
Avaliação do cuidado em saúde mental na Estratégia Saúde da Família
5177
Avaliação do desempenho das equipes de saúde da família no controle da tuberculose no município
de Bayeux-PB: o vínculo e o processo de trabalho na atenção primária à saúde
5014
Avaliação do efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no alívio da dor pósepisiotomia em primíparas submetidas ao parto normal
5261
Avaliação do efeito do tipo de parto sobre a força muscular do assoalho pélvico de primíparas
5244
Avaliação do indicador de qualidade "integridade da pele do recém-nascido" como subsídio para a
capacitação do pessoal de enfermagem
5331
Avaliação do instrumento Nursing Activities Score (NAS) em neonatologia
5350
Avaliação nutricional, anemia e helmintoses em área endêmica de Minas Gerais
5047
Brincar/brinquedo terapêutico: significado para enfermeiras pediátricas
5002
Burn Out e estilos de coping em enfermeiros que assistem pacientes oncológicos
5269
Caminho noético: o canto e as danças circulares como veículos da saúde existencial no cuidar (O)
5193
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Características da organização da atenção básica de municípios do Estado da Paraíba - 2005
4986
Caracterização do estado de saúde referente à integridade tissular e perfusão tissular em pacientes
com úlceras venosas segundo a NOC
5369
Caracterização do perfil de capacitação profissional do enfermeiro de um complexo hospitalar de
ensino
5332
Cenário do ensino do enfermeiro psiquiátrico: estudo de caso
5184
Centro de Atenção Psicossocial: perfil epidemiológico dos usuários
5026
Ciclo vigília/sono de mulheres no pré e pós-operatório de cirurgias eletivas com um dia de internação
5132
Cirurgia bariátrica: demandas bio-psico-sociais
5008
Cistatina C e Rifle: avanços na avaliação da função renal em pós-operatório de cirurgia cardíaca
5270
Competência interpessoal no cuidado de pessoas com diabetes: percepção de enfermeiros(as)
5420
Competência social, dificuldades interpessoais e consumo de drogas em adolescentes escolares de
Monterrey, N. L. México
5216
Competências crítico-emancipatórias e a formação dos trabalhadores de nível médio em
enfermagem: focalizando as políticas ministeriais (As)
5355
Competências para ação educativa da enfermeira: uma interface entre o ensino e a assistência de
enfermagem
5318
Competências para cuidar: aspectos político-pedagógicos na formação do(a) enfermeiro(a)
5417
Compreendendo os sentimentos do adolescente em seu processo de iniciação sexual
5043
Compreensão das mudanças comportamentais do usuário no PSF por meio da participação
habilitadora
5023
Comunicação entre equipe de enfermagem e cliente submetido à entubação orotraqueal
5000
Comunicação participativa: a base para o ensino do cuidado dos pés ao paciente diabético
5265
Comunicar para cuidar: as relações entre enfermeiros e pais numa unidade de terapia intensiva
neonatal
5378
Concepções da equipe de enfermagem acerca do processo de trabalho no cuidado à criança
hospitalizada e à sua família
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5016
Concepções de profissionais de equipes de saúde da família sobre violência de gênero
5323
Condições de saúde e cuidado domiciliar de indivíduos com lesão de medula espinhal
5236
Condições que levam as mulheres soropositivas ao HIV/aids a abrir a privacidade de suas
informações às equipes do Programa Saúde Família (As)
5273
Conflito no processo de trabalho da equipe de emergência (O)
5102
Conhecimento da família acerca da saúde das crianças de 01 a 05 anos numa comunidade ribeirinha:
subsídios para a enfermagem pediátrica
5385
Conhecimento do cliente em pré-transplante renal sobre o autocuidado: desafios para enfermagem
no desenvolvimento da consciência crítica
5058
Conhecimento dos clientes com tuberculose pulmonar e seus familiares sobre adesão ao tratamento
e fatores associados, no Munícipio do Rio Grande/RS
5123
Conhecimento produzido pela enfermagem em transplante de medula óssea no Brasil (O)
5151
Construção da paternidade na família do pai adolescente: contribuição para o cuidado de
enfermagem (A)
5090
Construção de competências profissionais dos enfermeiros em serviço num hospital de ensino (A)
5349
Construção de um novo olhar no ensino do aleitamento materno: uma contribuição da educação
crítico-reflexiva (A)
5146
Construção de uma nomenclatura de diagnósticos de enfermagem para a Clínica Médica do
HULW/UFPB
4985
Construção e validação de um instrumento de coleta de dados para clientes adultos em unidade
cirúrgica
5370
Construção e validação de um instrumento de coleta de dados para recém-nascidos internados na
unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Universitário Lauro Wanderley
5015
Construção e validação de um instrumento para a sistematização da assistência de enfermagem no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
4988
Construcionismo social no contexto da Estratégia Saúde da Família: articulando saberes e práticas
(O)
5203
Construindo as competências do cirurgião-dentista na atenção primária em saúde
5168
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Consulta de enfermagem em saúde mental: sob a perspectiva da teorista Hildegard Peplau
5116
Contato materno pele a pele no alívio da dor em prematuros durante o teste do pezinho (O)
5162
Contribuições da copa da inclusão para a consolidação do campo psicossocial
5302
Contribuições da tecnologia da informação à implementação da sistematização da assistência de
enfermagem
5122
Controle de infecção relacionada a cateter venoso central: revisão integrativa
5187
Convivendo com a aids e seu tratamento: experiência de portadores e familiares
5068
Cotidiano do hipertenso na perspectiva do modelo de campo de saúde de Lalonde (O)
5254
Cotidiano nos espaços de morar e habitar em saúde mental (O)
5345
Crenças em saúde de pessoas negras hipertensas: barreiras e benefícios relacionados às medidas
de prevenção e controle da doença
5425
Cuidado de enfermagem à pessoa com paraplegia fundamentado no modelo Roper-Logan-Tierney
5364
Cuidado de enfermagem no itinerário terapêutico da pessoa com diagnóstico de câncer (O)
5104
Cuidado de saúde do idoso, no domicílio: implicações para as cuidadoras, no Distrito Ressaca Município de Contagem/MG
5041
Cuidado domiciliário ao idoso com doença de Alzheimer: um enfoque ao cuidador (O)
5064
Cuidado materno e a estruturação do vínculo mãe-filha nos transtornos alimentares (O)
5194
Cuidado na percepção de profissionais e idosos residentes em uma instituição de longa permanência
(O)
5398
Cuidado pré-natal a adolescentes sob o olhar da integralidade
5007
Cuidado pré-natal às adolescentes: competências das enfermeiras (O)
5169
Cuidado profissional a mulheres com teste rápido positivo para HIV
5421
Cuidado transpessoal de enfermagem ao familiar cuidador da criança com neoplasia: um marco
referencial
5075

310
Cuidado: experiência de um processo interativo-educativo com a equipe de enfermagem neonatal,
fundamentado no interacionismo simbólico
5081
Cuidadora de crianças com imunodeficiência primária: a enfermeira trazendo à visibilidade as
conexões da rede social (A)
5061
Cuidando do cliente com distúrbio respiratório agudo proposta de um protocolo assistencial para
tomar decisões em enfermagem
5059
Curso de residência da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto na formação do enfermeiro especialista
(1996-2000) (O)
5062
Da informação à formação para a autonomia: o olhar do adolescente sobre a prevenção das
DST/aids
5037
Da vulnerabilidade ao protagonismo: profissionais do sexo e caminhoneiros frente à aids
5086
Dando visibilidade à atuação do enfermeiro pela internet: um estudo de sua influência sobre as
representações sociais do adolescente
5351
Deixar de ser mulher: conhecimento e significado cultural da menopausa
5271
Depressão em idosos residentes em uma instituição de longa permanência (ILP): identificação e
ações de enfermagem e saúde
5118
Desafios para a enfermagem-prevenindo desvios de memória no idoso e promovendo saúde: a busca
de um cuidado possível
5066
Desempenho das atividades de vida por prostitutas
5367
Desempenho de enfermeiras na coleta de material para o exame de Papanicolaou
5022
Desenvolvimento de instrumento de coleta de dados para pacientes com câncer de pulmão em
quimioterapia ambulatorial
5139
Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para a elaboração da escala periódica de
pessoal de enfermagem
5160
Diabetes mellitus entre os idosos no Município de São Paulo: uma visão longitudinal
5317
Diagnóstico de enfermagem náusea em pacientes no período pós-operatório imediato: revisão
integrativa da literatura
5210
Diagnósticos de enfermagem de pacientes adultos que sofreram queimaduras e de seus familiares no
período próximo à alta hospitalar
5141
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Diagnósticos de enfermagem em infartados submetidos à angioplastia coronariana com stent
5032
Diagnósticos de enfermagem em pacientes com angina instável internados em um hospital
especializado
5034
Dialética das relações entre a equipe de enfermagem e familiares acompanhantes no hospital:
implicações para o cuidado de enfermagem (A)
5390
Dimensões tecnológicas presentes no processo de reestruturação das práticas de enfermagem no
PSF: estudo de caso à luz da promoção da saúde
5288
Dinâmica das relações da família com o membro idoso portador de diabetes mellitus tipo 2 (A)
5092
Dinâmica das relações familiares: compreendendo o convívio com familiar dependente de cuidados
físicos
5158
Direitos e deveres de pessoas com HIV/aids no âmbito da saúde e do trabalho: um enfoque bioético
4989
Diretrizes para a educação permanente no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
5399
Dramatização no ensino de enfermagem: uma revisão sistemática e crítica da literatura (A)
5321
DST no âmbito da relação estável: análise cultural com base na perspectiva da mulher
5365
É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo sobre as relações existentes
entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho
5079
Educação a distância na informação em saúde: o ensino do EPI INFO
5179
Educação a distância: ambientes digitais para o processo ensino-aprendizagem em enfermagem
psiquiátrica
5170
Educação em saúde com prostitutas na prevenção das DST/aids: reflexões à luz de Paulo Freire
5031
Educação em saúde da criança e adolescente com câncer e sua família em casa de apoio
5110
Educação para o parto: uma contribuição para o alcance da maternidade segura
5262
Educação permanente e suas contribuições na constituição do profissional e nas transformações
cuidado de enfermagem (A)
5394
Educação profissional: vivência do educando de enfermagem no cuidado ao doente crítico
5238
Educação sexual de grupos de adultos portadores de estomas intestinais definitivos: processo da
implantação em implementação
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5152
Efeito de uma intervenção educativa individualizada na qualidade de vida de pacientes de asma
persistente
5107
Efeitos adversos na saúde de cirurgiões-dentistas e suas correlações com o uso de equipamentos
motores
5172
Efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de enfermagem nos resultados da assistência
em unidades de internação médico-cirúrgicas
5326
Efeitos da alocação de recursos humanos e da carga de trabalho de enfermagem nos resultados da
assistência em unidades de terapia intensiva
5339
Efeitos da educação em saúde no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem de crianças
infectadas e posteriormente transmitidas para helmintoses
5046
Efeitos da ginástica postural global-Isostretching-, na recuperação dos movimentos do braço
homolateral à cirurgia de câncer de mama
5192
Efeitos da intervenção treinamento, avaliação e registro sistematizado no controle da dor pósoperatória de cirurgia cardíaca
5283
Eficácia da esterilização a vapor de instrumental laparoscópico montado versus desmontado: um
estudo experimental
5282
Eficácia dos integradores químicos x indicadores biológicos no monitoramento dos ciclos de
esterilização a vapor: revisão sistemática da literatura
5286
Elaboração de uma hipermídia educacional para o ensino do procedimento de medida da pressão
arterial para utilização em ambiente digital de aprendizagem
5320
Eletrocirurgia: evidências para o cuidado de enfermagem
5205
Empoderamento de cuidadoras de crianças com necessidades especiais de saúde: interfaces com o
cuidado de enfermagem (O)
5389
Encontros afetivos entre pais e bebê no espaço relacional da unidade neonatal: um estudo de caso à
luz do método mãe-canguru
5381
Enfermagem brasileira frente ao envelhecimento populacional: cenários possíveis para 2025 (A)
5054
Enfermeiras francesas na capital do Brasil (1890-1895)
5340
Enfermeiro na central de material e esterilização: invisível, mas essencial (O)
5067

313
Enfrentamento da nefropatia diabética na ótica da família: uma abordagem na perspectiva do modelo
Calgary de avaliação na família (O)
5051
Ensino da humanização nos currículos de graduação em enfermagem (O)
5327
Ensino da prevenção e reparo do trauma perineal nos cursos de especialização em enfermagem
obstétrica (O)
5322
Ensino da prevenção e tratamento de úlceras por pressão em escolas públicas do Estado de São
Paulo (O)
5147
Ensino do processo de enfermagem nos cursos de graduação
5012
Ensino e aplicação do processo de enfermagem nos cursos técnicos profissionalizantes
4983
Envelhecimento no meio rural: condições de vida, saúde e apoio dos idosos mais velhos de
Encruzilhada do Sul-RS
5224
Envolvimento de gestores e equipes de saúde com o controle da tuberculose em municípios
prioritários do Estado de São Paulo (2005) (O)
5213
Escalonamento comparativo de diferentes dores nociceptivas e neuropáticas, por meio de métodos
psicofísicos variados
5191
Essências florais: medida da sua influência na vitalidade em seres vivos
5280
Estratégias de capacitação dos profissionais de saúde do Estado da Bahia na década de 1990:
estudo em um distrito sanitário de Salvador
4994
Estresse do familiar acompanhante de idosos dependentes no processo de hospitalização e alta (O)
5395
Estresse dos enfermeiros que atuam em unidades de terapia intensiva no Brasil
5276
Estresse e transtornos mentais comuns em trabalhadores de enfermagem
5382
Estudo com mulheres vítimas de violência doméstica com lesões no complexo maxilomandibular e
problemas associados
5252
Estudo da incidência de aumento de peso em trabalhadores do turno noturno e sua relação com o
sono
5130
Estudo sobre a disfunção sexual de mulheres com lesão medular
5281
Estudo sobre a formação de competências do estudante de graduação em enfermagem na vivência
(simulada) em uma clínica de enfermagem
5334

314
Estudo sobre a identidade do enfermeiro em uma instituição hospitalar cooperativista
5140
Estudo transgeracional sobre a construção das relações em famílias com crianças que apresentam
comportamento agressivo no quotidiano (Um)
5410
Exodontia e a manutenção de um ambiente biologicamente seguro
5145
Expectativas do paciente renal crônico diante da espera pelo transplante (As)
5263
Experiência das doulas no cuidado à mulher em uma maternidade pública do Recife - Pernambuco
5408
Experiência de adaptação para a qualidade de vida em hemodiálise (A)
5414
Experiência de enfermeiras que atuam na coleta de células-tronco de sangue de cordão umbilical
5347
Experiência de sofrimento: histórias narradas pela criança doente (A)
5295
Experiência de tornar-se mãe na unidade de cuidados intensivos neonatal
5338
Experiência do homem como acompanhante no cuidado pré-natal (A)
5348
Experiências de famílias no seguimento de crianças pré-termo e de baixo peso ao nascer no
Município de Cascavel-PR
5208
Experiências de famílias sobre a vacinação de crianças menores de dois anos: subsídios para o
cuidado de enfermagem
5161
Experiências de pais no cuidado ao filho com câncer: um olhar na perspectiva de gênero
5251
Exposição e reatividade do prematuro ao ruído intenso durante o cuidado em incubadora
5232
Família, pessoa com síndrome de Down e nutricionista: re-significando o ato de comer
5080
Fatores associados à capacidade para o trabalho dos professores de escolas estaduais de dois
municípios do Estado de São Paulo
5137
Fatores associados à soropositividade ao HIV em indivíduos atendidos em Centros de Testagem e
Aconselhamento de Goiás e Distrito Federal: estudo multicêntrico
5219
Fatores de risco e o significado do consumo de drogas em adolescentes e jovens marginais de
bandos juvenís
5214
Fatores de risco para câncer de colo e lesões cervicais por papilomavírus humano
5025

315
Fatores relacionados com a alta, óbito e readmissão em unidade de terapia intensiva
5272
Fonoaudiólogo e sua participação em unidades básicas de saúde: representações sociais (O)
4990
Gerência do cuidado em enfermagem: a compreensão do enfermeiro (A)
5052
Gerenciamento da qualidade em um serviço de enfermagem hospitalar: visão do enfermeiro
5188
Gestão da qualidade: análise da implantação no serviço de enfermagem de um hospital de ensino
4993
Gestão do SUS municipal no contexto da descentralização: perspectiva de enfermeiras
5424
Gravidez e soropositividade para o HIV: vivências de mulheres atendidas em um centro de referência
em HIV/aids
5375
Gravidez na adolescência: análise de resultados nutricionais, obstétricos e neonatais
5197
História de uma prática de cuidar do cliente com HIV/aids: o emergir de um saber dos enfermeiros do
Hospital Universitário Gaffré e Guinle, 1983-1987 (A)
5063
Histórias de vida das famílias: mãe e filho soropositivos para o HIV
5109
Idoso institucionalizado e a compreensão do seu cotidiano
5028
Idosos em hemodiálise: processos adaptativos em face das repercussões do tratamento
5404
Idosos em tratamento farmacológico anti-hipertensivo: parâmetros para o cuidado clínico de
enfermagem
5400
Imagem corporal de mulheres colostomizadas
5413
Imagem corporal, comportamentos alimentares e autoconceito de pré-adolescentes com sobrepeso,
obesos e não obesos
5176
Imunização contra a hepatite B: a realidade no contexto da saúde dos trabalhadores de enfermagem
5383
Independência funcional dos idosos vítimas de fraturas: da hospitalização ao domicílio
5358
Indicadores da assistência pré-natal no município de Itabuna-BA à luz do Programa de Humanização
do Pré-Natal e Nascimento
5418
Infecções hospitalares do trato urinário e corrente sangüínea e fatores associados em pacientes
internados nas unidades de tratamento intensivo no Distrito Federal
4982
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Influência do perfil demográfico e epidemiológico das internações de urgência na gestão hospitalar
(A)
5242
Informação na atenção primária em saúde como ferramenta para o trabalho do enfermeiro (A)
5204
Inserção do enfermeiro no contexto de saúde mental: o trabalho com grupos (A)
5217
Integralidade da atenção na assistência hospitalar: um estudo com profissionais que participam do
atendimento ao usuário
5050
Integralidade do cuidado na formação da enfermeira (A)
5422
Integralidade na saúde da mulher: possibilidades de atenção à mulher com câncer de colo uterino nos
serviços de saúde (A)
5234
Interação familiar/acompanhante e equipe de enfermagem no cuidado à criança hospitalizada:
perspectivas para a enfermagem pediátrica
5387
Interrogando a operação da rede de serviços de saúde
5155
Intervenção preventiva do uso de drogas entre estudantes de ensino médio em uma amostra
mexicana
5243
Intervenções no extravasamento de quimioterápicos vesicantes: revisão integrativa da literatura
5189
Investigação dos fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 em adolescentes escolares de
Fortaleza-CE
5019
Ir e vir dos usuários nas unidades de saúde da família (O)
5044
Jornada de trinta horas para enfermeiros: o caso do Hospital Doutor Dório Silva (A)
5384
Juventude no SUS: as práticas de atenção à saúde no Butantã
5296
Lazer e turismo na interface da saúde e da educação como meio de promoção de saúde mental do
idoso
5257
Lesão medular traumática: torna-se deficiente e as dificuldades vivenciadas no retorno ao lar
5143
Lesão renal aguda por glicerol: efeito antioxidante da Vitis vinifera L
5335
Liderança de enfermagem nas organizações de saúde da cidade do México, Distrito Federal
5199
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Limites e possibilidades de inserção da Estratégia de Saúde da Família no processo de
transformação da assistência psiquiátrica e na promoção de saúde mental
5253
Locus de controle, conhecimento, atitude e prática do uso de pílula e preservativo entre adolescentes
universitários
5131
Lugar dos hospitais psiquiátricos no município de São Paulo frente ao processo de reestruturação do
modelo de assistência psiquiátrica no Brasil pela voz dos trabalhadores (O)
5329
Manejo da dor por profissionais de enfermagem no cuidado de crianças no pós-operatório tardio de
cirurgia cardíaca (O)
5175
Manutenção da lactação em mães de recém-nascido pré-termo: um desafio
5134
Mediação de leitura como recurso de comunicação com crianças e adolescentes hospitalizados:
subsídios para a humanização do cuidado de enfermagem (A)
5235
Memórias dos profissionais de enfermagem do Hospital Nereu Ramos em época de aids (1986-1996)
5105
Menopausa e envelhecimento em mulheres da zona rural baiana
5411
Mensuração e avaliação da dor pós analgesia raqui-peri combinada durante o trabalho de parto: um
enfoque experimental
5174
Método mãe-canguru: vivências maternas e contribuições para a enfermagem
5392
Modos de enfrentamento de pessoas com insuficiência renal crônica terminal em tratamento
hemodialítico
5227
Monitoramento do trabalhador de saúde, após exposição a fluidos biológicos (O)
5325
Mudança do modelo gerencial em um hospital de ensino: a reconstrução da prática de enfermagem
5275
Mulher acometida pelo Papilomavírus Humano e repercussões na família
5362
Mundo imaginal e a potência de ser família saudável frente à violência no quotidiano
5409
Narrativas de pessoas com diabetes atendidas na rede básica: determinantes da hospitalização
5001
Necessidades assistenciais do idoso: perspectiva do enfermeiro na estratégia de saúde da família
5056
Necessidades das famílias com relação ao desenvolvimento infantil à luz da promoção da saúde
5354
Necessidades de saúde da perspectiva dos usuários de um serviço comunitário de saúde mental (As)
5274

318
Necessidades de saúde na assistência à criança vitimizada por violência doméstica em João Pessoa
no contexto do SUS (As)
5373
Necessidades em saúde de indivíduos adultos em Porto Rico-PR (As)
5070
Novas e velhas configurações da sexualidade e do corpo feminino: pesquisa-ação na educação com
escolares
5185
Nursing Activities Score (NAS): estudo comparativo dos resultados da aplicação retrospectiva e
prospectiva em unidade de terapia intensiva
5337
Obstinação terapêutica como uma questão ética (A)
5113
Ocorrência de doenças transmitidas por alimentos no período de 1999 a 2003, em Guarapuava-PR:
um levantamento epidemiológico
5149
Ocorrência de infecções em idosos residentes em uma instituição de longa permanência no Município
de Londrina/PR
5142
Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre universitários da área da saúde de uma faculdade do
interior do Estado de São Paulo
5178
Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras de cardiopatias congenitas: validação de um
instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem
5363
Parada cardiorrespiratória em ambiente pré-hospitalar: ocorrências atendidas pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte
5053
Paradigma da gerência que exercem as enfermeiras na direção geral da instituição hospitalar: um
estudo na perspectiva latino-americana
5393
Parâmetros vocais e percepção vocal de professores universitários
5255
Participação e controle social: concepções teóricas na saúde
5083
Percepção de risco em relação a saúde bucal de indivíduos cadastrados em um núcleo de saúde da
família de Ribeirão Preto - SP, 2006
5157
Percepção do trabalhador sobre promoção da saúde realizada pelo enfermeiro na saúde suplementar
(A)
5040
Percepções de professores e funcionários de escola rural sobre a alimentação
5128
Perfil de mulheres com câncer de mama
5069
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Perfil de qualidade de vida dos portadores de colostomia
4992
Perspectivas de transcender na educação no trabalho: tendências da enfermagem latino-americana
5108
Pesquisa-ação sobre sexualidade e vulnerabilidade às IST/aids com alunos de graduação em
enfermagem
5200
Pessoa com diabetes: do enfoque terapêutico ao existencial (A)
5245
Planejamento familiar de mulheres portadoras de transtorno mental
5366
Poesia de cuidar do recém-nascido pré-termo: uma conexão entre o sensível, o intuitivo e o científico
(A)
5094
Política de recursos humanos em saúde: análise de documentos do Ministério da Saúde
5239
Postura educativa do enfermeiro psiquiátrico em sua atuação profissional: percepção dos alunos de
graduação em enfermagem
5190
Prática de enfermagem no sistema penal: limites e possibilidades (A)
5057
Prática pedagógica na educação profissional técnica de nível médio em enfermagem: estudo em uma
escola privada do interior paulista (A)
5206
Práticas de discriminação racial e de gênero na atenção à saúde de mulheres negras com anemia
falciforme
5005
Práticas de vigilância na Supervisão Técnica de Saúde do Butantã - São Paulo(SP): perspectivas
para o alcance da vigilância à saúde (As)
5319
Práticas e processos de trabalho no Centro de Atenção Psicossocial III: a perspectiva do campo
psicossocial
5316
Práticas e representações sobre alimentação e saúde entre fruticultores da zona rural de Valinhos-SP
5136
Práticas educativas em saúde com a família da criança hospitalizada: componente essencial do
cuidado de enfermagem
5065
Práxis educativa de enfermeira no cuidado hospitalar: discursos de enfermeiras (A)
5095
Prestação de cuidados rotineiros ao paciente dependente hospitalizado
4999
Prevalência de aleitamento materno antes e após implantação de um programa de redução de
morbimortalidade infantil
5073
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Prevalência de anemia em crianças de 3 a 12 meses de vida em relação ao aleitamento materno,
num serviço de saúde de Ribeirão Preto-SP
5220
Primeira experiência do uso de drogas e o ato infracional entre os adolescentes em conflitos com a lei
(A)
5173
Privação da sucção não nutritiva: implicações para o neonato prematuro internado na UTIN (A)
5379
Problemas respiratórios em crianças menores de dois anos e a reprodução social das famílias
(estudo populacional no Município de Itupeva-SP)
5342
Procedimento de inserção, manutenção e remoção do cateter central de inserção periférica em
neonatos
5314
Processo de administração da insulina no domicílio dos usuários com diabetes mellitus
acompanhados pela Estratégia Saúde da Família
5207
Processo de conviver com um idoso dependente sob a perspectiva do grupo familiar (O)
5164
Processo de enfermagem em UTI: implantando etapas para integralizar o sistema de assistência
5407
Processo de gerência nas Unidades de Saúde da Família: limites e possibilidades em sua construção
(O)
5266
Processo de trabalho da enfermagem: bases qualitativas para o dimensionamento da força de
trabalho em unidades de internação
5088
Processo de trabalho da enfermagem: um olhar sobre os princípios/ações da atenção primária
ambiental e da promoção da saúde na rede básica de saúde (O)
5114
Processo de trabalho gerencial do enfermeiro e processo de enfermagem: a articulação na visão de
docentes
5308
Profissional de saúde em enfermaria de crianças gravemente enfermas e as implicações do cotidiano
do trabalho na sua saúde (O)
5098
Profissional-referência e o doente mental (O)
5182
Programa de humanização no pré-natal e nascimento: avaliando e construindo para avançar
5096
Programa Viva Mulher e a detecção do câncer de mama no Cariri Ocidental da Paraíba
4987
Programas de atenção à saúde mental dos trabalhadores das instituições federais de ensino superior
4981
Projeto Floresce uma Vida: potencialidades para o cuidado integral ao recém-nascido
5211
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Promoção da saúde do trabalhador de enfermagem: análise da prática segura do uso de luvas na
punção venosa periférica
5150
Promoção-apoio ao aleitamento materno: binômio ou antítese?: caracterização das práticas do
profissional de saúde na perspectiva da mulher no processo de aleitamento materno
5156
Promovendo a saúde: desvelando ordem, desordem e auto-organização de um novo modo de
ensinar/aprender para cuidar em saúde
5093
Protocolo de consultas de enfermagem ao paciente após a revascularização do miocárdio: avaliação
da eficácia
5360
Psicossomática e transtornos de somatização: caracterização da demanda em hospital escola no
período de 1996 a 2004
5165
Qualidade de vida de cuidadores de pacientes com perdas funcionais e dependência atendidos em
domicílio pelo Programa Saúde da Família do Município de São Paulo
5330
Qualidade de vida de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica
5100
Qualidade de vida no trabalho: percepções de equipe de enfermagem na organização hospitalar
5048
Qualidade de vida relacionada à saúde do indivíduo com hipertensão arterial integrante de um grupo
de convivência
5202
Qualidade de vida: adaptação cultural do Spitzer Quality of Life Index
5127
Qualidade de vida: representações sociais de docentes de enfermagem
5087
Quotidiano com seus limites e forças para o ser saudável : um encontro da enfermagem com a
potência para contornar a violência no dia-a-dia (O)
5085
Recém-nascido de risco: fatores que contribuem para a precisão de cuidados intensivos neonatais
5115
Recusa familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante (A)
5324
Reflexões de um grupo de gestantes e acompanhantes sobre a participação ativa no parto e
nascimento
5396
Registros de uma prática: anotações de enfermagem na memória de enfermeiras da primeira escola
nightingaleana no Brasil (1959-1970)
5284
Regulação dos leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde na cidade de Salvador-BA
5009
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Relação dialógica entre profissionais de enfermagem e mães de crianças hospitalizadas em unidade
de terapia intensiva pediátrica
5017
Relação trabalho-saúde dos enfermeiros do PSF de região de Vila Prudente - Sapopemba: um estudo
de caso (A)
5306
Relações entre liderança, motivação e qualidade na assistência de enfermagem: revisão integrativa
da literatura
5215
Relações familiares e o processo de adoecimento em diabetes tipo 2
5159
Relações interpessoais nas ações de cuidar em ambiente tecnológico hospitalar (As)
5074
Repercussões da dor neonatal no desenvolvimento neuromotor de infantes
5003
Representação social sobre o processo do envelhecimento: contribuições para a enfermagem (A)
5377
Representações sociais da condição de estar estomizado por câncer
5101
Representações sociais de profissionais de saúde envolvidas no atendimento à gestante sem
resultado de sorologia anti-HIV na maternidade
5036
Representações sociais inscritas na prática do cuidado de enfermagem prestado às adolescentes
puérperas portadoras do HIV (As)
5060
Resgatando conflitos relativos à sexualidade dos clientes portadores de coronariopatias
5256
Ressignificação de avaliação no ensino por competência em um curso técnico de enfermagem (A)
5099
Revascularização do miocárdio: processo de adaptação do indivíduo nas relações familiares e no
trabalho
4996
Revisão sistemática de literatura sobre o uso terapêutico do ozônio em feridas
5341
Revisão sistemática sobre o uso de aventais cirúrgicos, conforme o material de confecção, no
controle da contaminação/infecção do sítio cirúrgico
5336
Revisão sistemática sobre tratamento tópico de lesões vegetantes malignas
5311
Revista Brasileira de Enfermagem e seu papel na consolidação profissional
5097
Risco de câncer e comportamentos preventivos: a persuasão como uma estratégia de intervenção
5218
Riscos e capacidade para o trabalho entre trabalhadores de uma indústria de processamento de
frangos no interior do Paraná
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5133
Riscos ocupacionais entre trabalhadores de enfermagem de Unidades de Pronto Atendimento em
Uberaba-MG
5233
Riscos psicossociais e assédio moral no contexto acadêmico
5181
Ritos institucionais e a imagem pública da enfermeira brasileira na imprensa ilustrada: o poder
simbólico no click fotográfico (1919-1925) (Os)
5388
Rotinas familiares: um estudo com famílias de crianças participantes de um programa de
suplementação alimentar
5112
Satisfação do usuário na perspectiva da aceitabilidade no cenário da Saúde da Família no Município
de Ribeirão Preto-SP
5167
Saúde bucal da criança na primeira infância: o olhar do cuidador familiar (A)
5241
Saúde dos maricultores e atenção básica à saúde: uma análise sob o enfoque da teoria da
reprodução social
5084
Saúde sexual e reprodutiva: representações e práticas do adolescente masculino, sob a ótica da
enfermagem
5077
Segurança de pacientes na terapêutica medicamentosa: análise da redação da prescrição médica
nos erros de administração de medicamentos em unidades de clínica médica (A)
5230
Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo: desenvolvimento e validação de um software
educacional
5163
Sentido do movimento estudantil contemporâneo pela voz dos estudantes da saúde (O)
5304
Sentidos construídos para o relacionamento conjugal na vivência do câncer de mama feminino
5248
Sentidos da avaliação na formação de enfermeiros orientada por competência (Os)
5401
Ser enfermeira experienciando o cuidar ao paciente com câncer na unidade quimioterápica
5415
Ser idoso estomizado sob o olhar complexo: uma proposta de gerontotecnologia educativa (O)
5125
Sexualidade na adolescência: trabalhando a pesquisa-ação com referenciais teórico-metodológicos
de Paulo Freire
5268
Sexualidade na compreensão de professores do ensino fundamental (A)
5186
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Significado da comunicação na assistência de enfermagem à mulher mastectomizada: o olhar de
quem cuida (O)
5020
Significado da denúncia de violência intrafamiliar: história oral de idosas
5010
Significado do atendimento ao adolescente na atenção básica à saúde: uma análise compreensiva
(O)
5042
Significado do cuidado/tratamento realizado pelas pessoas com dor lombar crônica (O)
5111
Significado do envelhecimento e do cuidado para o idoso hospitalizado e as possibilidades do
cuidado de si (O)
5076
Significados da sensibilidade para o ser-docente-enfermeiro/a no ensinar e aprender a ser e fazer
enfermagem à luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty
5103
Significados do tratamento diretamente supervisionado ("DOTS") para pacientes com tuberculose do
Programa de Saúde da Família da Supervisão Técnica de Vila Prudente/Sapopemba, São Paulo-SP
5310
Síndrome de Burnout em profissionais da educação: um estudo com professores da rede municipal
do ensino fundamental de Rio Grande/RS
5124
Sistema de classificação de pacientes na especialidade enfermagem psiquiátrica: validação clínica
5277
Sistema de classificação de pacientes pediátricos: construção e validação de instrumento
5138
Sistema Único de Saúde: modalidades de atendimento e suas inter-relações: um olhar da
enfermagem
5120
Sistematização da assistência de enfermagem: um estudo com auxiliares e técnicos de enfermagem
5196
Terapia tópica de úlceras crônicas de perna com plasma rico em plaquetas-PRP: revisão sistemática
da literatura
5353
Terceira etapa do método mãe-canguru: convergência de práticas investigativas e de cuidado no
processo de adaptação de famílias com recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo peso
5397
Termos da linguagem especial de enfermagem identificados em registros de uma unidade de terapia
intensiva neonatal
4984
Tornar-se mãe de criança com câncer: construindo a parentalidade
5289
Trabalho com grupos na saúde da família: concepções, estrutura e estratégias para o cuidado
transcultural
5049
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Trabalho do agente comunitário de saúde na Estratégia Saúde da Família: fatores de sobrecarga e
mecanismos de enfrentamento (O)
5180
Trabalho em unidade de tratamento intensivo: representações sociais de enfermeiras
5004
Tradução e validação da Exercise Benefits/Barriers Scale: aplicação em idosos
5029
Tradução e validação para a língua portuguesa do "In-Hospital Utstein Style"
5298
Tradução para o português e validação de um instrumento de avaliação de qualidade da
ressuscitação cardio-pulmonar no atendimento pré hospitalar: utstein style
5301
Tradução, adaptação transcultural e validação para uso no Brasil do instrumento Prenatal
Psychosocial Profile
5225
Transplante hepático: diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA em pacientes no pósoperatório na unidade de internação
5374
Transplante hepático: o significado para aqueles que vivenciam a espera pelo procedimento cirúrgico
5033
Tratamento diretamente observado - DOTS e a adesão ao tratamento da tuberculose: significados
para os trabalhadores de unidades de saúde de região central do Município de São Paulo - Brasil (O)
5343
Tratamento diretamente supervisionado ("DOTS") como estratégia para a adesão ao tratamento da
tuberculose: significados segundo profissionais de saúde da Supervisão Técnica de Saúde do
Butantã, São Paulo-SP (O)
5312
Triagem clínica de doadores de sangue: espaço de cuidar e educar
5078
Uso de suplemento a base de ferro e os níveis de hemoglobina identificados durante o período
gravídico-puerperal (O)
5246
Uso problemático de álcool e outras drogas em moradia estudantil: conhecer para enfrentar
5309
Validação clínica do diagnóstico de enfermagem desobstrução ineficaz de vias aéreas de crianças e
adolescentes submetidos à correção cirúrgica de cardiopatia congênita
5201
Validação das intervenções de enfermagem para o diagnóstico de mobilidade física prejudicada nos
lesados medulares
5038
Vida, trabalho e qualidade de vida: percepção de profissionais de enfermagem que atuam no centro
de material e esterilização
4991
Vínculos empregatícios e comprometimento da enfermeira no trabalho hospitalar
5006
Violência conjugal: vivência de traumas em mulheres queimadas
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4997
Violência contra idosos e risco de adoecimento mental em João Pessoa -PB
5371
Violência doméstica contra a mulher: estudo com puérperas atendidas em uma maternidade
filantrópica
5328
Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: uma prática educativa com profissional da
educação
5119
Violência sexual na infância: perspectivas sob a compreensão materna
5368
Viuvez na vida dos idosos (A)
5416
Vivência da puérpera-adolescente com o recém-nascido, no domicílio (A)
5305
Vivência da sexualidade por adolescentes portadoras de deficiência visual (A)
5027
Vivência de enfermeiros no cuidado do idoso moribundo hospitalizado: a perspectiva fenomenológica
5264
Vivência de mulheres grávidas moradoras em uma instituição social e de saúde (A)
5352
Vivência do envelhecer: sentido e significados para a prática de enfermagem (A)
5209
Vivenciando o ser prematuro extremo e sua família no contexto hospitalar e domiciliar
5121
Vivências de mulheres submetidas à braquiterapia: compreensão existencial
5072
Vivências de uma equipe multiprofissional de atendimento avançado pré-hospitalar móvel ao adulto
em situação de parada cardiorrespiratória
5153
Vulnerabilidade de mulheres interioranas soropositivas à infecção pelo HIV/aids
5423
Vulnerabilidade e risco à contaminação do HIV/aids: a visão das mulheres
5386
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5016
ALTA DO PACIENTE
5141, 5272, 5395
AMBIENTE DE TRABALHO
5098, 5382
AMBULÂNCIAS
5053
ANALGESIA
5174
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ANÁLISE DEMOGRÁFICA
5021
ANÁLISE SOCIOECONÔMICA
5021
ANEMIA
5047, 5148, 5220, 5246
ANEMIA FALCIFORME
5005
ANGINA INSTÁVEL
5034
ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA CORONÁRIA
5032
ANSIEDADE
5263, 5287
ANTI-HIPERTENSIVOS
5400
ANTI-RETROVIRAIS
5068
ANTICONCEPÇÃO
5131
ANTICONCEPCIONAIS ORAIS
5131
ANTINEOPLÁSICOS
5139, 5356
ANTIOXIDANTES
5335
ANTROPOLOGIA CULTURAL
5076, 5271, 5375
APOIO SOCIAL
5061, 5071, 5225
APOSENTADORIA
5237
APRENDIZAGEM
5046, 5082, 5093, 5099, 5170, 5184, 5320, 5321
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS
5106, 5347
ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
5351
ASMA
5107
ASSISTÊNCIA A IDOSOS
5056
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE
4999, 5005, 5044, 5091, 5092, 5093, 5114, 5155, 5229, 5278, 5339, 5344, 5352, 5407, 5408
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
5139
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
5212, 5420
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
5041, 5064, 5091, 5121, 5236, 5330
ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL
5154, 5182
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5050, 5095, 5121
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE
5007, 5050, 5111, 5166, 5177, 5211, 5229, 5234, 5241, 5421, 5422
ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR
5039, 5053, 5153
ATENÇÃO À SAÚDE
5296
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
4986, 4990, 5001, 5024, 5042, 5044, 5084, 5089, 5155, 5166, 5167, 5168, 5183, 5203, 5204, 5211,
5213, 5266, 5330, 5372
ATENÇÃO PRIMARIA AMBIENTAL
5114
ATITUDE FRENTE À MORTE
5416
ATITUDE FRENTE À SAÚDE
5068, 5104, 5245, 5367
ATIVIDADE MOTORA
5029
ATIVIDADES COTIDIANAS
5028, 5041, 5085, 5098, 5158, 5236, 5254, 5257, 5290, 5358, 5409
ATIVIDADES DE LAZER
5257
AUDIÇÃO
4990
AUDITORIA DE ENFERMAGEM
4998, 5222
AUTO-ADMINISTRAÇÃO
5207
AUTO-IMAGEM
5176, 5195, 5406, 5413
AUTOCUIDADO
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5058, 5076, 5104, 5125, 5139
AUXILIARES DE ENFERMAGEM
5196, 5344
AUXILIARES DE SAÚDE COMUNITÁRIA
5303
AVALIAÇÃO
5099, 5221, 5231, 5240, 5244, 5331, 5333, 5401
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO
5129, 5133, 5137
AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA BIOMÉDICA
5294
AVALIAÇÃO DE CUSTO-EFETIVIDADE
5356
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
5014, 5022
AVALIAÇÃO DE PROCESSOS (CUIDADOS DE SAÚDE)
5291
AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS (CUIDADOS DE SAÚDE)
4995
AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE SAÚDE
5024, 5073, 5096, 5359
AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE AÇÕES PREVENTIVAS
5403
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (CUIDADOS DE SAÚDE)
5030, 5197, 5363, 5369
AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
4986, 5045, 5089, 5167
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
5082
AVALIAÇÃO EM ENFERMAGEM
5034, 5283, 5307, 5350, 5360, 5394
AVALIAÇÃO EM SAÚDE
5211, 5229
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
5047
BACHARELATO EM ENFERMAGEM
5012, 5106, 5146, 5147, 5190, 5200, 5313, 5327, 5333, 5334, 5401, 5417, 5422
BANCOS DE LEITE
5391
BANCOS DE SANGUE
5347
BEBIDAS ALCOÓLICAS
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5247, 5309
BEM-ESTAR DA CRIANÇA
5018, 5166
BIBLIOTERAPIA
5235
BIOÉTICA
4989
BIOFÍSICA
5280
BRAQUITERAPIA
5072, 5250
BRASIL
5054, 5091, 5097, 5151, 5259, 5276, 5340, 5388, 5393
BUSCA E RESGATE
5399
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE
4994, 5285, 5291
CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO
5055, 5394, 5399
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
5331, 5332
CARACTERÍSTICAS CULTURAIS
5127, 5129, 5135, 5164, 5198, 5225
CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
5242
CARDIOPATIAS
5034
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS
5201, 5363
CARGA DE TRABALHO
5326, 5337, 5339, 5350
CASAMENTO
5195, 5248, 5365
CASAS PARA RECUPERAÇÃO
5345
CATECOLAMINAS
5307
CATETERISMO VENOSO CENTRAL
4982, 5187, 5314
CEFALÉIA
5249
CÉLULAS-TRONCO FETAIS
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5347
CENTRO CIRÚRGICO HOSPITALAR
5370
CENTROS DE SAÚDE
4990, 5044, 5045, 5220, 5300
CESÁREA
5258
CHILE
5393
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS
5147, 5341, 5353
CIDADE SAUDÁVEL
5409
CIRURGIA BARIÁTRICA
5008
CIRURGIA BUCAL
5145
CIRURGIA TORÁCICA
5175, 5270, 5283, 5287
CISTATINAS
5270
CLASSIFICAÇÃO
5277
CLIMATÉRIO
5117
COITO
5386
COLETA DE DADOS
5015, 5370
COLOSTOMIA
4992, 5152, 5413
COMISSÃO DE ÉTICA
5384
COMPARAÇÃO TRANSCULTURAL
5127, 5129, 5135, 5198, 5216, 5225, 5298
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
5168, 5169, 5183, 5318, 5349, 5355, 5417, 5420
COMPLICAÇÕES INTRA-OPERATÓRIAS
5205
COMPLICAÇÕES NA GRAVIDEZ
5225
COMPORTAMENTO ALIMENTAR
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5176
COMPORTAMENTO COMPETITIVO
5181
COMPORTAMENTO COOPERATIVO
5140
COMPORTAMENTO DE ESCOLHA
5131
COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE
5043, 5090, 5173, 5197, 5268
COMPORTAMENTO MATERNO
5194, 5368
COMPORTAMENTO PATERNO
5348
COMPORTAMENTO SEXUAL
5027, 5043, 5086
COMPORTAMENTO SOCIAL
5181
COMUNICAÇÃO
5000, 5017, 5020, 5235, 5260, 5265, 5378
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
5097
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
5000, 5402
COMUNICAÇÃO PERSUASIVA
5218
COMUNICAÇÃO SIGILOSA
5273, 5300
COMUNIDADES PEQUENAS
5385
CONDIÇÕES DE TRABALHO
5048, 5049, 5137, 5181
CONDIÇÕES SOCIAIS
5224, 5317, 5367
CONDUTAS NA PRÁTICA DOS DENTISTAS
5168
CONFLITO (PSICOLOGIA)
5102, 5256
CONHECIMENTO
5151
CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICA EM SAÚDE
5056, 5131, 5157, 5190, 5203, 5425
CÔNJUGES
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5248
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
5178, 5247, 5260
CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS
5149
CONTAMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5357
CONTENEDORES
5032
CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
5361, 5363
CONTRAÇÃO UTERINA
5244
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
5313, 5343, 5372
CONTROLE DE INFECÇÕES
4982, 5187, 5282, 5286, 5313, 5336
CONTROLE DE INFECÇÕES DENTÁRIAS
5145
CONTROLE DE RUÍDOS
5232
CONTROLE INTERNO-EXTERNO
5131
CONTROLES FORMAIS DA SOCIEDADE
5057, 5083
COOPERAÇÃO DO PACIENTE
5123, 5265, 5310, 5312
CRIANÇA
5018, 5046, 5047, 5061, 5074, 5075, 5098, 5110, 5112, 5119, 5175, 5176, 5198, 5201, 5241, 5251,
5285, 5289, 5291, 5292, 5342, 5361, 5363, 5368, 5373, 5385, 5409, 5410
CRIANÇA HOSPITALIZADA
5002, 5016, 5017, 5065, 5098, 5171, 5235, 5295, 5387
CUIDADO DA CRIANÇA
5241, 5292, 5373
CUIDADO DO LACTENTE
5003, 5121, 5305
CUIDADO PRÉ-NATAL
5007, 5045, 5096, 5148, 5155, 5169, 5225, 5348, 5352, 5359, 5375, 5418
CUIDADORES
4999, 5041, 5051, 5061, 5064, 5068, 5071, 5075, 5092, 5141, 5144, 5164, 5198, 5241, 5251, 5292,
5330, 5348, 5389, 5390, 5406
CUIDADOS CRÍTICOS
5098, 5231, 5238, 5269
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM
4995, 4999, 5008, 5011, 5016, 5020, 5052, 5055, 5058, 5059, 5060, 5063, 5065, 5074, 5075, 5076,
5078, 5081, 5090, 5094, 5095, 5101, 5104, 5111, 5138, 5139, 5143, 5147, 5161, 5175, 5189, 5193,
5205, 5212, 5215, 5227, 5264, 5265, 5287, 5307, 5318, 5331, 5344, 5364, 5367, 5390, 5394, 5400,
5412, 5413, 5417, 5421
CUIDADOS INTENSIVOS
4984, 5011, 5115, 5272, 5337
CUIDADOS PALIATIVOS
5311
CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS
5192, 5374
CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS
5058, 5287
CULTIVOS AGRÍCOLAS
5259
CULTURA ORGANIZACIONAL
5006
CURRÍCULO
5012, 5013, 5146, 5327, 5333, 5401, 5417, 5422
CUSTOS DE CUIDADOS DE SAÚDE
5222, 5356
CUSTOS DE MEDICAMENTOS
5356
DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
5018
DELINQUÊNCIA JUVENIL
5173, 5214
DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES
5010
DEPENDÊNCIA MIMÉTICA
5260
DEPRESSÃO
5118
DERMATOMICOSES
5226
DESCENTRALIZAÇÃO
5424
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
5003, 5046, 5138, 5171, 5294, 5354
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
5154, 5297, 5302, 5329, 5345
DESNUTRIÇÃO
5047
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DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
5320
DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
5277
DIABETES MELLITUS
5001, 5207, 5245, 5265, 5290, 5317, 5420
DIABETES MELLITUS TIPO 2
5019, 5092, 5159, 5237
DIAGNÓSTICO BUCAL
5231
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EM SAÚDE
5299
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
4985, 4988, 5032, 5034, 5038, 5122, 5141, 5201, 5210, 5331, 5363, 5364, 5369, 5374, 5407
DIÁLISE RENAL
5051, 5227, 5404, 5414
DIREITO A MORRER
5113
DIREITO À SAÚDE
4989, 5091, 5096
DIREITOS DO PACIENTE
4989
DIREITOS HUMANOS
5018, 5091, 5371
DISFUNÇÃO SEXUAL FISIOLÓGICA
5281
DISTRITO FEDERAL (não DeCS)
4982, 5219
DISTÚRBIOS DA VOZ
5255
DOADORES DE SANGUE
5078
DOADORES DE TECIDOS
5324
DOCENTE DE ENFERMAGEM
5082, 5087, 5103, 5308
DOCENTES
5124, 5137, 5206, 5255
DOENÇA
5295
DOENÇA AGUDA
5059
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DOENÇA CRÔNICA
5111, 5198, 5245, 5263, 5279, 5414
DOENÇA DAS CORONÁRIAS
5256
DOENÇA DE ALZHEIMER
5064
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
5100
DOENÇAS ENDÊMICAS
5047
DOENÇAS GENÉTICAS INATAS
5361
DOENÇAS MUSCULOSQUELÉTICAS
5133
DOENÇAS PARASITÁRIAS
5046
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
5201, 5342
DOENÇAS REUMÁTICAS
5221
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
5086, 5200, 5362, 5365, 5386
DOENÇAS VASCULARES PERIFÉRICAS
5369
DOENTE TERMINAL
5264
DOR
5003, 5162, 5191, 5221, 5249, 5258, 5261
DOR DO PARTO
5174
DOR LOMBAR
5111, 5127
DOR PÓS-OPERATÓRIA
5175, 5283
DOWNSIZING ORGANIZACIONAL
5088, 5350
DROGAS ILÍCITAS
5309
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
5082, 5106, 5170, 5179
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
5080, 5128, 5136
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EDUCAÇÃO BASEADA EM COMPETÊNCIAS
5099, 5238, 5318, 5334, 5401
EDUCAÇÃO CONTINUADA
5285
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM
5062, 5332, 5349, 5394, 5399
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
4983, 5012, 5013, 5082, 5093, 5103, 5106, 5108, 5146, 5147, 5184, 5206, 5238, 5308, 5313, 5318,
5321, 5322, 5327, 5333, 5334, 5355, 5394, 5401, 5417, 5422
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
5023, 5030, 5031, 5035, 5037, 5046, 5058, 5065, 5078, 5093, 5095, 5107, 5110, 5119, 5146, 5152,
5163, 5179, 5190, 5200, 5202, 5206, 5217, 5254, 5256, 5262, 5265, 5268, 5285, 5292, 5318, 5320,
5322, 5396, 5414, 5425
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
4983, 5099, 5206, 5238
EDUCAÇÃO SEXUAL
5007, 5037, 5186
EDUCAÇÃO SUPERIOR
5333
EFEITOS PSICOSSOCIAIS DA DOENÇA
4992
EFICÁCIA
5360
ELETROCIRURGIA
5205
EMOÇÕES
5033, 5043, 5263, 5295, 5344
ENFERMAGEM
5054, 5057, 5077, 5085, 5097, 5120, 5199, 5351, 5388
ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO
5282, 5287, 5376
ENFERMAGEM DO TRABALHO
5079, 5150, 5230, 5276
ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA
5015, 5298, 5301, 5399
ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
5038, 5111, 5143, 5192
ENFERMAGEM EM SAÚDE COMUNITÁRIA
5023, 5296, 5373
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
5035, 5213, 5239, 5265, 5278, 5288, 5346
ENFERMAGEM FAMILIAR
5022, 5075, 5110, 5119, 5158, 5256, 5365, 5412
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ENFERMAGEM GERIÁTRICA
5029, 5041, 5064, 5066, 5076, 5118, 5125, 5209, 5264, 5377, 5398, 5400, 5404
ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL
5262
ENFERMAGEM NEONATAL
5011, 5081, 5094, 5115, 5134, 5162, 5163, 5208, 5211, 5232, 5314, 5338, 5350, 5378, 5379, 5392,
5397
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
5169, 5293, 5305, 5322, 5347, 5352, 5396, 5408, 5421
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
5110, 5269, 5311, 5380, 5403, 5415
ENFERMAGEM ORTOPÉDICA
5357, 5358
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
5002, 5016, 5017, 5024, 5061, 5065, 5110, 5138, 5251, 5289, 5295, 5385, 5387, 5389, 5391, 5392
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
5030, 5132, 5370, 5374
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
5026, 5116, 5154, 5170, 5171, 5177, 5182, 5184, 5190, 5217, 5253, 5267, 5274, 5277, 5302, 5340,
5345
ENFERMAGEM TRANSCULTURAL
5029, 5049, 5108, 5279
ENFERMEIRAS ADMINISTRADORAS
5393, 5424
ENFERMEIRAS/OS (não DeCS)
5004, 5006, 5024, 5040, 5052, 5056, 5057, 5067, 5095, 5105, 5169, 5183, 5190, 5204, 5267, 5269,
5306, 5332, 5340, 5349, 5420
ENGENHARIA HUMANA
5129
ENSINO
5093, 5170
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
5124, 5137, 5186, 5206, 5243, 5355
ENVELHECIMENTO
5076, 5118, 5142, 5164, 5209, 5224, 5377, 5411
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
5054, 5317
EPIDEMIOLOGIA
5149
EPIDEMIOLOGIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5242
EPISIOTOMIA
5261
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EQÜIDADE EM SAÚDE
5229
EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS
5282
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
5240
EQUIPAMENTOS E PROVISÕES
5357
EQUIPAMENTOS E PROVISÕES HOSPITALARES
5336
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
5172
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
4990, 5014, 5018, 5036, 5039, 5042, 5050, 5102, 5143, 5153, 5182, 5312, 5323, 5329, 5360, 5376,
5398
EQUIPE DE ENFERMAGEM
4991, 5000, 5016, 5048, 5079, 5081, 5094, 5160, 5175, 5183, 5196, 5233, 5312, 5382, 5383, 5387,
5390
ERROS DE MEDICAÇÃO
5223, 5230
ESCALAÇÃO DE PESSOAL
5160
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
5062, 5284, 5388
ESCOLHA DA PROFISSÃO
5351
ESCRITA MANUAL
5230
ESFREGAÇO VAGINAL
5022
ESGOTAMENTO PROFISSIONAL
5124, 5269
ESPECIALIDADE
5062, 5184
ESTADO NUTRICIONAL
5197
ESTATÍSTICAS VITAIS
5073
ESTERILIZAÇÃO
5282, 5286, 5357
ESTILO DE VIDA
5029, 5254, 5290, 5416
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ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA
5258, 5261
ESTOMAS CIRÚRGICOS
5125, 5152, 5212
ESTRATÉGIAS
4994
ESTRESSE PSICOLÓGICO
5026, 5124, 5132, 5137, 5153, 5180, 5227, 5269, 5276, 5295, 5303, 5382, 5395, 5415, 5416
ESTRUTURA DOS SERVIÇOS
5155
ESTUDANTES
5243, 5309
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
5178, 5304
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
5200, 5321, 5334
ESTUDO COMPARATIVO
5191, 5337, 5393
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO
4988, 5015, 5029, 5038, 5135, 5138, 5198, 5201, 5225, 5277, 5279, 5298, 5301, 5363, 5370
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
5021, 5026, 5133, 5342
ESTUDOS PROSPECTIVOS
5054
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
5062, 5083, 5105, 5151, 5165, 5212, 5236, 5239, 5242, 5284, 5355
ESTUDOS TRANSVERSAIS
5047, 5123, 5148
ÉTICA DE ENFERMAGEM
5011, 5384
ÉTICA INSTITUCIONAL
5126
ÉTICA MÉDICA
5113
EXAME FÍSICO
5163
EXERCÍCIO
5029
EXISTENCIALISMO
5072, 5103, 5193, 5245, 5264, 5415
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
5145, 5240, 5325, 5376
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EXTRAVASAMENTO DE MATERIAIS TERAPÊUTICOS E DIAGNÓSTICOS
5189
FAMÍLIA
5010, 5016, 5041, 5051, 5065, 5068, 5071, 5075, 5080, 5081, 5090, 5092, 5109, 5110, 5112, 5121,
5123, 5141, 5144, 5158, 5159, 5161, 5164, 5208, 5241, 5251, 5292, 5324, 5330, 5361, 5381, 5387,
5390, 5395, 5409, 5410
FATORES CULTURAIS
5365
FATORES DE RISCO
4982, 5019, 5025, 5115, 5157, 5187, 5205, 5214, 5218, 5219, 5225, 5243, 5254, 5256, 5259, 5371,
5425
FATORES EPIDEMIOLÓGICOS
5242
FATORES SOCIOECONÔMICOS
5342, 5344, 5385
FAUNA MARINHA
5084
FERIMENTOS E LESÕES
5252, 5288, 5311
FERRO NA DIETA
5246
FIBROMIALGIA
5221
FILOSOFIA
5103
FLAVONÓIDES
5335
FONAÇÃO
4990, 5255
FORÇA DE TRABALHO
5004, 5006, 5088
GANHO DE PESO
5130
GARANTIA DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
4989, 5022, 5301
GASES
5286
GERÊNCIA
5052, 5183, 5266, 5308, 5393
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
5275
GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
5230
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GESTANTES
5036, 5045, 5148, 5155, 5225, 5246, 5352, 5359, 5375, 5396
GESTÃO DE QUALIDADE
4993, 5055, 5188
GESTÃO EM SAÚDE
5183, 5242, 5424
GESTOR DE SAÚDE
5213
GLICEROL
5335
GOIÁS (não DeCS)
5219
GOVERNO FEDERAL
4981
GRAU DE RISCO
5218
GRAVIDEZ
5045, 5148, 5228, 5244, 5262, 5328, 5352, 5375
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
5007, 5060, 5169, 5197, 5305
GRUPO COM ANCESTRAIS DO CONTINENTE AFRICANO
5005, 5425
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
5049, 5152, 5194, 5224
HÁBITOS ALIMENTARES
5136
HANSENÍASE
5278
HELMINTÍASE
5046, 5047
HEMOGLOBINAS
5246
HEPATITE B
5383
HIGIENE BUCAL
5231
HIPERMÍDIA
5320
HIPERTENSÃO
5202, 5254, 5361, 5400, 5425
HISTEROTOMIA
5258

345
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
5063, 5097, 5105, 5284, 5340, 5384, 5388, 5391
HIV
4989, 5060, 5063, 5109, 5300, 5386, 5402, 5421
HOSPITAIS
5105
HOSPITAIS DE ENSINO
4993, 5226, 5275, 5293, 5383, 5387
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
5329, 5340
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
5015, 5063, 5223, 5391
HOSPITALIZAÇÃO
5001, 5264, 5358, 5395
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
5033, 5113, 5235, 5293, 5327, 5398
IDENTIDADE DE GÊNERO
5005, 5185, 5251, 5323, 5423
IDENTIFICAÇÃO (PSICOLOGIA)
5140
IDOSO
5010, 5028, 5029, 5041, 5054, 5056, 5064, 5066, 5071, 5076, 5092, 5118, 5125, 5142, 5164, 5209,
5224, 5257, 5264, 5317, 5358, 5377, 5398, 5400, 5404, 5416
IDOSO FRAGILIZADO
5395
IMAGEM CORPORAL
5101, 5176, 5185
IMAGINAÇÃO
5409
IMPACTO PSICOSSOCIAL
5181, 5290
IMPERÍCIA
5055
IMPRENSA
5388
IMUNIZAÇÃO
5383
IMUNIZAÇÃO EM MASSA
5161
INCIDÊNCIA
5039
INCUBADORAS PARA LACTENTES
5232
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INDICADORES BÁSICOS DE SAÚDE
5418
INDICADORES BIOLÓGICOS
5286
INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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